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 املقدمة االنتصار للدرر السنية

 املقدمة

 احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل، وبعد:

وبارك يف  حفظه اهلل وسدده-حاتم العوين  للدكتورعىل كالٍم  فقد اطلعت  

يتهم فيه الدرر السنية وأئمتها أئمة الدعوة النجدية بأهنا  -النافع من جهوده الكريمة

وذهب  مجاعات التكفري املعارصة مناهجها،ستقي منه املرجع الفكري الذي ت

يتحدث عن أننا سنبقى نعاين من وجود هذه اجلامعات التكفريية بيننا مادامت الدرر 

 ولة بني الناس.السنية منشورة متدا

ا للدرر السنية بذلك. كام شاهدت    لقاء  معه عىل إحدى الفضائيات مأله اهتام 

وكالمه نرشته جريدة احلياة  م العوينحات الدكتوروهذا مقال عن رأي 

 :٢٠١٤أغسطس/ آب  ٢٩اجلمعة، بالرياض بتاريخ 

اعترب األكاديمي يف جامعة أم القرى عضو جملس الشورى )سابقا ( الدكتور »

خ لعالقة التكفري الباطل بمدونة إنكار بعض املشايحاتم العوين الرشيف، أن 

 .(األمة والوطنخيانة )الشهرية، هو بمنزلة  (الدرر السنية)

وشدد عىل أن ذلك اإلنكار والدفاع املستميت عن أخطاء وردت يف تلك 

، ي عاد إنتاجها وتوليدها يف املدونة، هو ما أبقى أفكارها املتطرفة حية بني الناس

 رسائل جامعية وعدد من املحارضات العلمية.

إنكار  خيانٌة لألمة وللوطن»، وقال: «احلياة»وفّصل ذلك يف ترصيح خص به 

عالقة التكفري الباطل بسلفية )الدرر السنية(، ال بسلفية السلف الصالح؛ ألن هذا 

دا  لنا يف كل حلظة، يفتك بالعقول، وجير  اإلنكار هو ما ي بقي هذا الفكر حيًّا بيننا مهدِّ
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 املقدمة االنتصار للدرر السنية 

أبناءنا إىل جحيم الغلو والتطرف، وهو ما يتيح الفرصة لالستجابة هلذا الفكر عند 

نحة له، الفرصة التي يتومهون فيها ضعف القبضة األمنية، لينقلبوا أول فرصة سا

عىل الوطن واملواطنني، كام فعلوا متاما يف العراق وسورية، وأي خيانة لألمة 

موجود؟ ويف مثل هذا  والوطن أعظم من التسرت عىل مثل هذا الفكر بإنكار ما هو

 .الوقت اخلطر

األول »ال واحد من ثالثة، كام أكد ورأى أنه ال يامرس هذه اخليانة اليوم إ

جاهل بـ)الدرر السنية(، منخدع بدفاع املتعصبني هلا أو بكالم املنتفعني بتارخيية 

رمزيتها املزعومة. والثاين منافق يامرس التقية، وينتظر فرصة أن يكون داعشيا . 

وعالمة هؤالء أهنم يكررون عبارة: )ال نكفر إال من كفره اهلل ورسوله(، حيث 

 .الناطق الرسمي باسم اهلل ورسوله جعلوا أنفسهم وختليطهم

تذّكروا أنه ال يوجد ولن يوجد تكفريي إال وسيقول لكم: ال أ كفِّر  وأضاف: 

إال من َكفَّره اهلل ورسوله، فهذه العبارة ال ت رصف إال يف سوق املغفلني. )...( 

وقيام احلجة، ناقشوهم يف رأهيم هم يف مسائل التكفري: كاإلعذار باجلهل 

وكمناطات التكفري يف مسائل التكفري عندهم، وغريها مما ستأيت اإلشارة إىل بعضه: 

إىل استخراج  فستجدوهنم يكررون تكفري )الدرر السنية(، فال حتتاجون ساعتئذٍ 

 .نصوص التكفري منها

، هو األكثر شيوعا ، «الداعشيون القعدة»العوين اعترب هذا الفريق الذي ساّمه 

ي زّينون الدعشنة، وينتظرون فرصة العمل هبا أن حتني، والذين يكتبون معادلة »فهم 

التطرف كاملة، ويرتكون ما بعد عالمة يساوي )=( فارغا ، ويرتكون لشبابنا وضع 

وا تقريرات كتبهم  با  للبالد والعباد. اقرأ النتيجة بعدها: لتكون تكفريا  وتفجريا  وخرا

حون يف التكفري، ستجدون أن نتيجت ها تكفري دولتهم وشعوهبم، لكنهم ال يرصِّ
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 املقدمة االنتصار للدرر السنية

للعمل بالدين َوفق ما تعلمه بذلك، ويرتكون الترصيح للشباب املندفع بجهل 

 .منهم

املنتفع »أما القسم الثالث ممن ينكر أخطاء الدرر السنية، فإن الرشيف يصنفه بـ

اب األمة من عدم االعرتاف باخلطأ، إذ ال يزال يريد زعامة دينية، عىل حساب خر

 .ق من صفها وهدم كياهنا من أساسهوسفك دماء أبنائها ومتزيق املمزَّ 

ر التقريرات اخلاطئة يف )الدرر السنية( حتى اليوم أمٌر ظاهر يف وأكد أن  استمرا

ؤ  منها وال بيان  كثري من الرسائل العلمية، فلم مَت ت تلك األقوال، وال تّم التربُّ

ة. وليس عليكم إال أن تفتشوا يف كثري من فتاوى خمالفتها للدين وللسلفية احلق

بعضنا وكتبهم، لرتوا حضور تلك األخطاء يف ساحتنا العلمية والفكرية، حتى يف 

الرسائل اجلامعية : مثل كتاب )نواقض اإليامن القولية والعملية( للدكتور 

ت ، فإما أن تكون هذه التقريرا «عبدالعزيز بن حممد العبد اللطيف، وغريه كثري

با ، وعندها جيب االعرتاف بأن  تنفذ ما نقرره، وتعمل بام عجزنا عن « داعش»صوا

العمل به. وإما أن تكون هذه التقريرات خطأ، فيجب الترصيح بذلك، وبيان الرباءة 

 .ال بعضنا يستصحبها عىل املعارصينمن تلك الفتاوى القديمة التي ما ز

إْن أبرزنا هلم األقوال الدالة عىل »لكن العوين رأى اإلشكال يف أن هذا الفريق 

ذلك )وهي حارضة جمموعة قريبة التناول( اهتمونا بالوقوف مع اهلجمة ضد دولتنا، 

زها اشتغلوا بإنكارها وتكذيبها وممارسة ألوان من التقية  وإن سكتنا عن إبرا

 واخلداع.

وأنا أعلن أين مستعد إلبراز تلك النقول واألقوال، متى ما طلبت مني ذلك 

اجلهات املعنية، وقررت أن املصلحة تقتيض إعالهنا، ومستعد كذلك ملناقشتها 

وبيان أخطائها العلمية املخالفة لقطعيات األدلة. أقول هذا وأعلنه، وأنا أعلم 
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 املقدمة االنتصار للدرر السنية 

خطورة ما أقول، وأعلم أين أخطو خطوات بني حقل من األلغام. لكني أقوله 

متهم، وأقوله ثقة  بعدل من بيدهم نصحا  هلل ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعا

، وأهنم سيعلمون أن هذا الوقت قد يكون هو آخر وقت إنصايف من خصومي

لنا وأحوال املسلمني يف كل مكان  .انتهى املقال «.للتصحيح. فاللهم أصلح أحوا

أن هذه التهمة قديمة بقدم دعوة  ،  وذلكعليه وقفتوهذا كله من أعجب ما 

بَّهوا أو من َش -توىل نرشها أعداء دعوته اب رمحه اهلل، فقد الشيخ حممد بن عبد الوه

وهي أشهر هتمهم التي يلوكوهنا منذ ذلك الوقت إىل أيامنا هذه، ويف املقابل   -عليه

يف مواضع كثرية من مؤلفاته، ثم صنف  هذه التهمة فقد انترص الشيخ لنفسه وردَّ 

تَّاب عرب السن ني إىل اآلن  يف رد هذه الفرية،  بل أئمة الدعوة  ومئات املؤلفني  والك 

، بل نقضها من باب اإلنصافرد هذه الفرية بعض من ال ينتمي إىل دعوة الشيخ 

-natana j.delong بعض الكتاب الغربيني من غري املسلمني!  من آخرهم الكاتبة

bas   يف كتاهبا wahhabi islam  الذي طبع عن جامعة أوكسفورد ، والذي كتبته بعد

ءة موسعة لرتاث إمام الدعوة و أئمة الدعوة النجدية يف حماولة منها ملعرفة مدى  قرا

بني أفكار مجاعات التكفري والعنف  مصداقية ما متارسه آلة اإلعالم الغربية من ربطٍ 

وفكر اإلمام حممد بن عبد الوهاب، وكان نتيجة بحثها أنه ال عالقة فكرية تربط بني 

هة تكفري املخالفني لدعوته بإطالق، تقول الكاتبة االجتاهني، ونفت عن اإلمام شب

 (:283)ص

It is important to recall that ibn abdulwahhab did not exclude such 

people as unbelievers (kuffar)..but rather sought to point out where 

certain of their practices conflicted with the central theological principle 

of tawheed in the hope that they would recognize the error of their ways 

and correct them accordingly. 
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 املقدمة االنتصار للدرر السنية

من املهم أن نؤكد عىل أن ابن عبد الوهاب مل ي كفر هؤالء الناس ]الذين »

 وقعوا يف الرشكيات[ بل أراد تنبيههم إىل ممارساهتم التي تعارض أصل التوحيد،

 .«ال  يف أن يقوموا بتصحيحها شيئا فشيئاأم

( عىل أنه ال عالقة بني فكر مجاعات التكفري والعنف 289-288وأكدت )

( وأن serious disconnectوبني فكر اإلمام، وأن القطيعة بني الفكرين قطيعة تامة )

ن اجلهاد والقتال عند اإلمام بدأ دفاعا عن نفسه وأتباعه، ثم للحفاظ عىل املوحدي

وشعائر اإلسالم، فأنتج بعد ذلك جمتمعا آمنا  مطمئنا قائام بدين اإلسالم، وهذا فرق 

نتج إال مزيدا  من الدمار جذري بني قتاله وقتال مجاعات التكفري الذي ال ي  

 واخلراب:

Suggesting a future of violence and distruction rather than peaceful 

construction. 

م هذه الكاتبة األمريكية واستيعاهبا لقاعدة تكفري املطلق وتكفري فتأمل يف كال

بأهنا كفر ال يلزم منه  -ومن يقع فيها–املعني، وأن وصف اإلمام لبعض األعامل 

تكفري معني، ولكنه يطلق عىل هذه األفعال وفاعليها اللفظ الرشعي الذي يبني 

 مصادمتها للتوحيد حتذيرا منها.

رجاحة عقلها وهي تتحدث عن أهم ما يميز اجلهاد وتأمل يف دقة فهمها و

عن قتال مجاعات التكفري  آمنالرشعي عند اإلمام وما ينتجه من جمتمع آمن وبلد 

 والعنف الذين مل جيلبوا بأفعاهلم عىل أمتهم إال مزيدا من اخلراب والدمار.

 ترى عجبا .ثم تأمل يف كالم من رمى اإلمام بفرية التكفري 

ر  -وفقه اهلل– الدكتورله تقدم أن كل ما فعواملقصود مما   هذه الفريةهو تكرا

يف  – ، فكان من املفرتضعمن سبقه بل َقرصَّ كثريا   ،بجديد يأيت دون أن وإعادهتا
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 املقدمة االنتصار للدرر السنية 

وذلك بتصوير هذا املقام أن يبحث املسألة بحث ا علميًّا متكامال ، يف مثل  -نظري 

ا يبني فيه ما هي مؤاخذاته ا دقيق  عرض رأيه عرض  ي، ثم حسنا   املسألة أوال تصويرا  

عرض يسوق بيِّناته وأدلته الواضحة التي تدعم رأيه هذا، ثم يعىل الدرر حتديدا، ثم 

آراء من رد هذه الفرية عن اإلمام ودعوته، وقد ردها كثريون كام تقدم بام فيهم 

 بعض الغربيني!  ثم مناقشة هذه اآلراء وفق منهجية علمية واضحة، فإن هو فعل

وسيستطيع خمالفه أن يناقشه مناقشة منهجية يف  ،ذلك سيكون قد أثرى هذا الباب

 نقاط اخلالف.

مما ذ كر، وأقىص ما توصل له أنه  ا  ولكن املالحظ عىل طريقته أنه مل يفعل شيئ

ألقى كالمه يف الدرر السنية وأئمتها عىل عواهنه، وملا حاول أن خيرج عن طريقته 

ب له هذه إىل يشء مما يليق ب العلم من رسد البينات عىل كالمه إذ به يأيت بام يتعجَّ

  املرء من فهمه العجيب للنقوالت التي يسوقها.

حفظه اهلل معروف بحب االطالع والتوسع فيه،  الدكتور فإن من جهة أخرى

وحترير هذا الباب يف الدرر السنية وآراء أئمة الدعوة النجدية يف هذا املوضوع 

ءة متأنية متقنة لرتاثهم للخروج بالتصور الصحيح آلرائهم، اخلطري حيتاج أوال  قرا

ومثل هذه التهمة ألئمة الدرر السنية قديمة، وهي ناشئة يف األغلب األعم عن عدم 

ءة سطحية دون تأمل واستيعاب وفهم،  ءة لرتاثهم بل التقليد فحسب، أو عن قرا قرا

بطه فتكون  ئاإلشكالية عند القار أو عن اضطراب يف أصول مسائل التكفري وضوا

 يف رأس املسألة وأصلها وليست يف تراث األئمة.

 عن الوقوع فيه..!وهذا كله مما ن جل الدكتور 

هذا التخصص يورث املرء و معروف بتخصصه يف علوم احلديث،  الدكتور و

 .تدقيقا ونقدا عميقا  ملا يقرأ 
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 املقدمة االنتصار للدرر السنية

رنا البيِّنات أن جممل ما طرحه ال خيرج عن كونه دعاوى، وقد انتظواحلق  

 طويال ، وال بينات!

ه إىل أن  بل رأيت له ما ملخصه أنه سيحتفظ بالنقوالت التي تدل عىل دعوا

وال أعرف ما عالقة البحث العلمي بطلب  تطلب منه اجلهات الرسمية إبرازها.

 اجلهات الرسمية.

ة ية إىل أن تطلب منه جهوال أعرف أيضا ملاذا مل حيتفظ باهتاماته للدرر السن 

، فهل يستقيم أن يربز اهتامات جمردة عن البينات بدون طلب من رسمية إبرازها

 أحد، ثم عند طلب البينات يعتذر بأنه يف انتظار الطلب! ما هذا؟

 أقاويل ال تعزى إىل عامل فال

 

 (1)تساوى فليسا إن رجعت إىل النقد 

 .(2)«والقول الذي ال حقيقة له، ال جيدي عىل قائله شيئا»

 اهلل اإلمام ابن القيم إذ يقول:ورحم 

 فعليك بالتفصيل والتمييز فاإل

 

 دون بيانطالق واإلمجال  

 قد أفسدا هذا الوجود وخبطا الـ  

 

 ـأذهان واآلراء كل زمان 

مفاده أنه لو أخرج ما يف جعبته من نقوالت فإنه خيشى  له كام وقفت عىل كالم 

 !الضحاياأن يسقط كثري من 

عب هذه التي تذكرك باألساطريوال أعرف ما عال ء الرُّ اإلغريقية  قة أجوا

مقام البحث باحلديث عن الضحايا واملذؤوبني وآكيل حلوم البرش املشهورة ب

ز النقوالت ملناقشتها ع القة لميا، وإثراء املوضوع، فام عالعلمي، فاملطلوب هو إبرا

 ذا؟!الضحايا والقتىل واجلرحى هب
                                                             

  .9/429انظر الدرر السنية ( 1)

 .9/275الدرر السنية ( 2)
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 املقدمة االنتصار للدرر السنية 

لسنية مشهورة منترشة متداولة، قرأها كثري وأعجب من ذلك كله أن الدرر ا

وكأهنا التي بحوزته   النقوالتعن من طالب العلم عىل الوجه، فلامذا احلديث 

لنا! األمر  هاخمفية يف مغارة عيل بابا، أو أننا بحاجة إىل عفريت املصباح الستخراج

 أيرس من ذلك كله.

لدرر السنية بمثل ذلك عند من يتهم اوينبغي التنبيه هنا عىل أن االضطراب  

 يعود إىل إحدى ثالث:

أن يكون اضطرابه يف رأس املسألة وأصلها، فلم يضبط أصال مسائل  : أ

بطه، فهذا الصنف ليس حديثنا هنا معه، ألن  التكفري الرشعي وضوا

ر هو، بل إشكاليته أبعد من  إشكاليته ليست مع الدرر السنية أصال كام يتصوَّ

بضبط هذا الباب أوال عىل أصول العلامء فإن اتفقنا ذلك، ومثل هذا ي طاَلب 

وهذه املسألة لعلك ال » يف األصول هان بعد ذلك الدخول يف التفاصيل،

 .(1)«الرأسحتررها حتريرا تاما إال من 
بطه لكن إشكاليته هي يف  : ب أن يكون ضابطا  ألصول التكفري الرشعي وضوا

الطوائف، فهو يظن أن  تنزيل أحكام الكفر والقتال عىل األشخاص أو

أحكام التكفري يف الكتاب والسنة أحكام نظرية حمضة ال عالقة هلا بالواقع 

ر،   العميل التطبيقي، فهذا أيضا ليست إشكاليته مع الدرر السنية كام يتصوَّ

بل إشكاليته ترجع ملسألة علمية أخرى جيب عليه أن يضبطها أوال  عىل 

 عه.أصول العلامء، وليس حديثنا هنا م

بطه ورشوط تنزيله عىل األشخاص  : ج أن يكون ضابطا  ألصول التكفري وضوا

والطوائف، ضبطا جيدا عىل أصول العلامء، ولكنه أ شكل عليه بعض 

النقوالت يف الدرر السنية فظنَّ أهنا ختالف ما قرره العلامء يف أبواب التكفري 
                                                             

 .10/121الدرر السنية ( 1)
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 املقدمة االنتصار للدرر السنية

رر السنية دون نظر ، أو تأثّر بدعاوى املتهمني للدوتنزيل األحكام والقتال

 منه، فهذا هو الذي قصدت توجيه هذا الكتاب إليه.

: إن أردت احلق للمتأثِّر هبذه الدعاوى للمعرتض  أو إذا تقرر ذلك فإين أقول

يف هذه املسألة فأرجو منك قبل أن نخوض يف الدرر السنية ومناهج أئمتها يف هذا 

ل لنا ما هي ضوابط التكفري الرشع ي والقتال الرشعي، من خالل الباب، أن تسجِّ

الكتاب والسنة وكالم أهل العلم املحققني سلفا وخلفا، دون أن تعرج عىل الدرر 

. لقوا  السنية وأئمتها، وكأن الدرر مل توجد وكأن أئمتها مل خي 

فإن كان ضابطا  ألصول مسائل التكفري مستوعبا لكالم العلامء فيها، ننتقل معه 

: ما دمنا متفقني عىل األصول، اآلن: ما هي املسألة التي إىل الدرر السنية متسائلني

ا يف أبواب التكفري  ا وخلف  خالف فيها أئمة الدرر السنية العلامَء املحققني سلف 

 والقتال؟

، فإىل اآلن مل أقف عىل املعرتضوإجابتي أنا: هذا يشء ال وجود له إال يف ذهن 

ليه العلامء وما عليه أبرز من تكلم مسألة أصلية عند أئمة الدرر السنية ختالف ما ع

 يف مسائل هذا الباب كشيخ اإلسالم ابن تيمية.

 الكريم يف هذا الكتاب بحول اهلل وقوته. ئوهذا ما سأبرزه للقار

 منهجي يف الكتاب:

لضوابط ورشوط التكفري والقتال، وليس  عميل يف هذا الكتاب ليس تأصيال   : أ

ألين  التكفري والقتال عىل الواقع ، لضوابط ورشوط تنزيل أحكام تأصيال  

بل عميل هو جمرد إبراز أستهدف به من هو مؤصل يف هذه األبواب أصال،  

للنصوص املتفرقة يف الدرر السنية حول أهم األصول التي ختبط فيها 

ء، وغالب ضالالهتم تعود  مجاعات التكفري القديمة واملعارصة خبط عشوا
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 املقدمة االنتصار للدرر السنية 

ومن أمهها أبواب رشوط  ،راب فيهاإىل عدم ضبط هذه األصول، واالضط

بطه، واجلهة املخّول إليها تنزيل األحكام عىل  نع التكفري وضوا وموا

األعيان، وأبواب املواالة وأنواعها وأحكامها، وأبواب عالقة املحكومني 

بجمع النصوص  فقمت  بوالة األمور، وأبواب احلكمة يف الدعوة إىل اهلل...

ومجعت النظائر يف املوضوع هذه املسائل وغريها يف  يف الدرر السنية املتفرقة

عىل صورة مكتملة عن آراء  ئالواحد يف موضع واحد، حتى يقف القار

 أئمة الدرر السنية يف أهم أبواب التكفري.

وموضوعاهتا كثرية ومسائلها ستة عرش جملدا  فالدرر السنية مطبوعة يف 

ستخراج املسائل التي متفرقة، وقد يشق عىل طالب احلق أن جيردها كاملة ال

لت عليه ذلك بعميل هذا، ليكون مرحلة (1)هلا تعلق مبارش باملوضوع ، فسهَّ

 أوىل له عىل األقل يف طريق البحث عن الصواب. 

يف الدرر  ئالكتاب ألهم القواعد التي جيب عىل القار خصصت بابا يف : ب

ءته لئال يقع يف مزالق التصو ر اخلاطئ السنية أن يستصحبها معه حال قرا

 واحلكم املنحرف.

، لكثرة تناول املعرتض مل أخرج يف كتايب عن نصوص الدرر السنية إال نادرا   : ج

هلا حتديدا ، وقد احتوت الدرر السنية عىل عيون تقريرات أئمة الدعوة 

 .(2)النجدية

                                                             
ا مل يقرؤوا الدرر السنية أصال  من  كثريا  املالحظ أن ( 1) ، وال اخلائضني يف هذا املوضوع معارضة  وتأييد 

أستحرض اآلن من ناقشته يف طعنه يف أئمة الدعوة يف أسفاري الدعوية وكان قد قرأ شيئا  ذا بال  من تراث 

ة، أو أئمة الدعوة النجدية، بل غاية ما يصل إليه أحدهم هو قراءة رسالة مهرتئة ألحد خصوم الدعو

تكتشف مع النقاش أن طعنه يف أئمة الدعوة كان حصيلة تسكعه عىل صفحات اإلنرتنت و الفيس بوك، 

أو فكرة اعتنقها بعد قراءة رسالة من سطرين وصلته عىل الواتسآب! ويف املقابل ال أبرئ اجلهة املؤيدة 

.  من وجود ذلك أيضا 

يف املوضوع املثار من أمهها )مصباح الظالم( و)منهاج وألئمة الدعوة أعامل أخرى حتتوي عىل نقول هامة ( 2)

 التأسيس(.
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 املقدمة االنتصار للدرر السنية

إذا كان النص املنقول من كالم إمام الدعوة حممد بن عبد الوهاب فإنني أنبه  : د

لك وأطلقت عليه لقب )اإلمام( أو )الشيخ(، فإن كان من كالم غريه عىل ذ

ن مشكاة واحدة ويصب يف جمرى ال أحدد املتكلم ألن كالمهم مجيعا خرج م

 واحد.

، إال بقدر مل ألجأ إىل الكالم اإلنشائي، ومل أتدخل بقلمي يف أثناء النقوالت : ـه

 ألسباب أمهها: 

 من أن توّضح أو ت رشح أو ي علَّق عليها.أن النصوص املنقولة أوضح  أوال: 

ل يف تكوين الصورة النهائية التي سيخرج هبا القار ثانيا:   ئمل أ ِرد أن أتدخَّ

يف تلمُّس  ئهلذه النقوالت، بل أردت أن أترك احلرية التامة للقار

 احلق يف املسألة.

 .ئارتسلسل النقوالت دون قطع أنسب التصال حبل األفكار لدى الق ثالث ا: 

ه اهلل إىل قلبي الثرثرة فيام ال يستحق الثرثرة!!  رابعا: موقف شخيص! حيث كرَّ

الكريم وهو ي طالع هذا الكتاب طبيعة كتاب الدرر  ئينبغي أن يستحرض القار : و

السنية، فالكتاب يف جزء عريض منه عبارة عن مراسالت، وهذه املراسالت قد 

أن  ئنهم وبني خصومهم، هلذا سيلحظ القارتكون بني أئمة الدعوة وأتباعهم، أو بي

العبارات املنقولة حتتوي عىل صيغة التخاطب، ويكون السياق واضحا يف حتديد 

 اجلهة املخاطَبة.

بعينه، بل املقصود منه  -حفظه اهلل –حاتم  الدكتورمل أمجع هذه النقوالت ملناقشة  : ز

 .(1)السنية وأئمتها أوسع من ذلك، فهو كتاب ملناقشة كّل من يطعن يف الدرر

                                                             
وقفت بعد مجع مادة هذا الكتاب عىل كتاب بعنوان )ما بعد السلفية(، تناول فيه كاتباه دعوة اإلمام ( 1)

بسطحية و)فهلوة( كسطحية وفهلوة كثري من احلداثيني الذين يتناولون القضايا العميقة تناول من 

من املغفلني و)املطبلني(، ال من خياطب طالب العلم والقراء والباحثني واملتخصصني،  خياطب مجهورا

ل دعوة اإلمام بل هو كتاب مبني عىل الفهلوة يف كثري من مباحثه!  ومل تقترص الفهلوة يف الكتاب عىل تناو 
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 املقدمة االنتصار للدرر السنية 

ملا كانت النقوالت التي مجعتها يف هذا الكتاب ال خترج عن الدرر السنية إال نادرا،  : ح

أما عىل اسم الكتاب، بعد كل نقل دون التنصيص اكتفيت بالعزو للجزء والصفحة 

 عىل اسم املرجع عند النقل. النقوالت من خارج الدرر فأن ص

 :وختام ا

وأصول باإلشارة ة العلم، واملامرسني الذين يكتفون ولوال أنكم من طلب»

عهم، ما املسائل، لكتبت رسالة مبسوطة، ونقلت من نصوص أهل العلم وإمجا

  .(1)«ومن بقي عليه إشكال فلريشدنا رمحه اهلل يكشف الغمة ويزيل اللبس.

ءة هذه النقوالت فاملرجو منه  ئفإذا انتهى القار  إن كان من الكريم من قرا

التخصص الباحثني عن احلق أن يقرأ الدرر السنية بنفسه، فإذا أشكل عليه نقل أهل 

يف الباب فليتأمل فيه مستصحب ا املسائل والقواعد املذكورة يف هذا الكتاب والتي 

نقلتها من كالم أئمة الدعوة أنفسهم، فإن بقي نقل أشكل عليه ومل جيد له خترجيا 

منه أن يتأمل يف التايل: لو سلمنا جدال أن صحيحا عىل أصول أهل السنة، فاملرجو 

هذا النقل ال يستقيم عىل أصول أهل السنة فام هي نسبة هذا النقل إىل باقي النقول 

دم دعوة  يف الباب والتي أوردهتا يف كتايب هنا، ثم هل من اإلنصاف والعقل أن هت 

تِب هلا االنتشار يف  آفاق الدنيا، بحجم دعوة اإلمام حممد بن عبد الوهاب التي ك 

واثنني أوكانت سبب ا يف تصحيح عقائد ماليني املسلمني ملجرد أننا وقفنا عىل نقل 

إذا عاملنا تراث العلامء واألئمة هبذه الصورة فمن  وا فيه.ألبعض أئمة الدعوة أخط

 الذي سيسلم لنا؟!

ىل األصول الكريم املخالف لرأيي يف املسألة أن ينبهني إ ئكام أرجو من القار

لتي خالف فيها أئمة الدرر السنية العلامَء سلفا وخلفا يف هذه األبواب فإن هذا شيئا ا

واحدة خالف فيها أئمة الدرر السنية أصلية مل أجده إىل اآلن، ومل أقف عىل مسألة 
                                                             

 .9/36الدرر السنية ( 1)
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 املقدمة االنتصار للدرر السنية

ن الصحابة إىل زمن شيخ اإلسالم ابن تيمية   سلَفهم من العلامء املحققني، ِمن لد 

ته ثم طبقة تالمذت  ه املحققني.وتقريرا

الذين خترج  عىل مسألة خالف فيها العلامء الكبار من املعارصين ومل أقف أيضا  

كالعالمة ابن باز والعالمة العثيمني املعارصين   عليهم مجاهري طالب العلم والدعاة

 تقريرات الدرر السنية، بل ت َعد أطروحاهتم امتدادا  هلا.

الواجب عليكم أحد أمرين: إما فإن كان عندكم إشكال يف بعض املسائل، ف»

القدوم وسؤال طلبة العلم مشافهة، أو مراسلتهم وذكر املسائل املشكلة بأعياهنا، 

وطلب اجلواب منهم؛ فإذا أجابوكم فعليكم القبول واإلذعان، وحسبكم ذلك، وال 

ه  .(1)«يسعكم سوا

حتى  املسألة، مل حيل لكم اإلنكار عىل من أفتى أو عمل،مل تتبني لكم ومتى »

يتبني لكم خطؤه، بل الواجب السكوت والتوقف؛ فإذا حتققتم اخلطأ، بينتموه ومل 

، ]أخطأ فيها أئمة الدعوةهتدروا مجيع املحاسن، ألجل مسألة، أو مائة، أو مائتني، 

 .(2)«م مل يدعوا العصمة ألنفسهم وال ادعيناها هلم[فإهن

عزمت عىل أن أتتبع وهذا رشوع يف اجلواب، املشار إليه سابقا وقد كنت »

، ملا يف (3)، ثم بدا يل أن أقترص يف جواب الرجل..كالمه، وأجيب عنه تفصيال

االقتصار من رعاية الصرب واالصطبار; ألنا لو أجبناه بكل ما يليق يف اجلواب، مل 

له، كام هو الواقع من أكثر البرش قديام وحديثا، مع  نسلم من أمثاله ممن نسج عىل منوا

 .(4)«احلق، ونطق بالصدقكل من قام ب

                                                             
 .9/178الدرر السنية ( 1)

 ملعقوفني فبترصف.وما بني ا 10/57الدرر السنية ( 2)

 أريد كل من يطعن يف أئمة الدعوة ودعوهتم دون تعيني.( 3)

 11/319الدرر السنية ( 4)
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 املقدمة االنتصار للدرر السنية 

تناطحت وفيام ذكرنا كفاية ملن هداه اهلل سبحانه، وأما من أراد اهلل فتنته، فلو »

 .(1)«اجلبال بني يديه مل ينفعه ذلك

واسأل كشفها وال  دك شبهة أو جادل جمادل، فاكتب إيلّ وإن بقيت عن»

لعدة. فإن حاك تكتمها، فإين أخشى عليك قطاع الطريق، ال سيام مع فقد الرفيق وا

 .(2)«ر من الترضع إىل اهلل، والتوسل باألدعية املأثورةيف صدرك يشء، فأكثِ 

أو خمالفة ملا قاله أهل العلم، فاذكروه يل؛ وإن جاءنا جمازفة وإن رأيتم يف كالمي »

  .(3)«منكم نصيحة، أو تنبيه عىل يشء من الغلط، فنشهد اهلل عىل قبوله ممن كان. والسالم

 وكتب

 دي بن حممد سامل النعامند.شا

                                                             
 9/394الدرر السنية ( 1)

 8/380الدرر السنية ( 2)

 8/328الدرر السنية  (3)
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 مدخل االنتصار للدرر السنية

 «تستطل ما قرره هذا اإلمام اجلليل، يف هذا األصل األصيل، الذي  ال

ه اهلل عن اإلسالم  بعثت الرسل، وأنزلت الكتب، وجردت السيوف من أجله، فجزا

واملسلمني خريا، فلقد أجاد وأفاد، ووضح معتقد السلف الصالح بعد أن باد، 

، وأطد بعد أن شادبدى وأعاد، حتى قلع الرشك من نجد وأرخى عنان يراعه، فأ

ما يثلج الصدر،  -إن شاء اهلل  -اإلسالم فاستضاء به احلارض والباد، وسيمر بك 

 .«من حمض احلق، ورصيح الدين، الذي ال يامزجه دين اجلاهلية

 .[1/158الدرر السنية ]عبد العزيز بن حممد بن سعود: 
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 التعريف بالدرر السنية

 :يف بالدرر السنية من كالم جامعها رمحه اهللتعر

قال جامع الدرر السنية الشيخ عبد الرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي 

 ـه( يف مقدمة كتابه:1392النجدي احلنبيل املتوىف سنة )

 « احلمد هلل الذي خص باهلداية يف زمن الفرتات، من شاء من عباده، نعمة

ا جبلهم عليه من الفطرة، فتفجرت ينابيعها عىل منه وفضال، وألهمهم احلكمة مع م

ألسنتهم، فنطقوا بالصواب عقال ونقال. وفتح بصائرهم، وهداهم إىل الرصاط 

املستقيم، علام، وعمال، وهجرة، وجهادا؛ فأعادوا نشأة اإلسالم يف الصدر األول. 

ويرس هلم من معامل الدين، ومواهب اليقني، ما فضلهم واصطفاهم به عىل 

ارصين، فحاكوا السلف املفضل، وفتح هلم من حقائق املعارف ومعارف املع

احلقائق، ما امتازوا به عىل غريهم، عند من سرب وتأمل. ساروا عىل املنهج السوي، 

 وشمروا إىل علم اهلدى، حتى حلقوا بالرعيل األول.

فسبحان من وفق من شاء من اخلالئق لتأصيل األصول، وحتقيق احلقائق، 

 واهب اخلريات اجلالئل والدقائق. أمحده سبحانه عىل ما من به علينا،ومجع له م

 وهدانا إليه من بني سائر اخلالئق.

وأشهد أن ال إهل إال اهلل وحده ال رشيك له، شهادة خملص هلل صادق. وأشهد 

أن حممدا عبده ورسوله، الذي أكمل اهلل به الدين، وجعل رشيعته أكمل الطرائق. 

ىل آله وأصحابه، نجوم اهلداية للسابق والالحق، وسلم تسليام صىل اهلل عليه، وع

 .كثريا  

باهلدى ودين احلق  ملسو هيلع هللا ىلص بعث حممدا   -وله احلمد واملنة  -أما بعد: فإن اهلل 

ليظهره عىل الدين كله، فأكمل به الدين وأتم به النعمة، فدخل الناس يف دين اهلل 
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 ملسو هيلع هللا ىلصوابتهاجا، حتى تركهم أفواجا، وأرشقت األرض بنور النبوة، واهتزت طربا 

عىل املحجة البيضاء، ليلها كنهارها. ودرج عىل هذا املنهج القويم خلفاؤه 

 الراشدون، وصحبه املهديون، واألفاضل بعدهم املرضيون.

ثم إنه خلفت بعدهم خلوف، يقولون ما ال يفعلون، ويفعلون ما ال يؤمرون، 

له ضمن هلذه األمة بقاء . ولكن اهلل سبحانه من فضملسو هيلع هللا ىلصوهذا مصداق ما أخرب به 

دينها وحفظه عليها، وهذا إنام حيصل بإقامة من يقيمه اهلل تبارك وتعاىل من أفاضل 

خليقته، وخواص بريته، وهم محلة الرشيعة املطهرة، وأنصار امللة املؤيدة، الذابون 

ء، املجاهدون من رام انحالل عرى كلمة  عن دينه، املصادمون ألهل البدع واألهوا

؛ فأظهر يف كل طبقة اخلالية ، الذين هم يف األمة املحمدية كاألنبياء يف األممالتقوى

من فقهائها أئمة يقتدى هبا، وينتهى إىل رأهيا، مهد هبم قواعد اإلسالم، وأوضح هبم 

مشكالت األحكام، حتيا القلوب بأخبارهم، وحتصل السعادة باقتفاء آثارهم; 

ه.فحفظ اهلل هلم دينهم حفظا مل حيفظ به   دينا سوا

وذلك أن نبي هذه األمة، هو خاتم النبيني، ال نبي بعده، جيدد ما دثر من دينها، 

كام كان دين من قبلنا من األنبياء، كلام دثر دين نبي جدده نبي آخر يأيت بعده، فتكفل 

اهلل بحفظ هذا الدين، وأقام له يف كل عرص محلة ينفون عنه حتريف الغالني، 

متويه الزائغني، ميزوا ما دخل فيه من الكذب والوهم والغلط، وانتحال املبطلني، و

 وضبطوا ذلك غاية الضبط، وحفظوه أشد احلفظ.

بعث بجوامع الكلم، حتى إنه ليتكلم بالكلمة اجلامعة  ملسو هيلع هللا ىلصوملا كان النبي 

العامة، التي هي قضية كلية، وقاعدة عامة، تتناول أنواعا كثرية، وتلك األنواع 

ىص، والنصوص هبذا الوجه حميطة بأحكام أفعال العباد، اقتضت تتناول أعيانا ال حت

حكمة اهلل تعاىل أن نصب للناس أئمة هدى من أهل الدين واإليامن، والتحقيق 
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يبلغون أمته ما قاله، ويفهموهنم مراده، بحسب  ملسو هيلع هللا ىلصوالعرفان، خيلفون النبي 

 ملسو هيلع هللا ىلص اجتهادهم واستطاعتهم; وأعلمهم وأفضلهم: أشدهم متسكا بام جاء عنه

ويرجعون يف معرفة  وأفهمهم ملراده، فصار الناس كلهم يعولون يف الفتاوى عليهم،

 األحكام إليهم، وأقام اهلل من يضبط مذاهبهم وحيرر قواعدهم.

وقد اختص اهلل منهم نفرا أعىل قدرهم ومناصبهم، وأبقى ذكرهم ومذاهبهم، 

 .فعىل أقواهلم مدار األحكام، وبمذاهبهم يفتي فقهاء اإلسالم

وكان أبو عبد اهلل: اإلمام أمحد بن حممد بن حنبل ريض اهلل عنه أوفاهم 

 ملسو هيلع هللا ىلصفضيلة، وأقرهبم إىل اهلل وسيلة، وأوسعهم معرفة بحديث رسول اهلل 

وأعلمهم به، وأتبعهم له، وأكثرهم تتبعا ملذاهب الصحابة والتابعني، وأزهدهم يف 

 الدنيا، وأطوعهم لربه، ومذهبه مؤيد باألدلة.

و الفرج: نظرنا يف أدلة الرشع، وأصول الفقه، وسربنا أحوال األعالم قال أب

ينا أمحد  أوفرهم حظا من تلك العلوم، كان إذا سئل  -رمحه اهلل  -املجتهدين، فرأ

 عن مسألة كأن علم الدنيا بني يديه.

وقال إبراهيم احلريب: رأيت أمحد كأن اهلل مجع له علم األولني واآلخرين من 

فإنه رمحه اهلل كان شديد العناية بالقرآن وفهمه وعلومه، وعلمه  كل صنف. وصدق

ء السنة واحلديث،  بالسنة اشتهر وذاع، ووقع عليه الوفاق واإلمجاع، وهو حامل لوا

 وأصحابه والتابعني. ملسو هيلع هللا ىلصوأعلم الناس يف زمانه بحديث النبي 

نه بسعة احلفظ، وكثرته، حتى قيل إنه حيفظ ثالثامئة ألف  واختص عن أقرا

حديث; وبمعرفة صحيحه من سقيمه، وكان إليه املنتهى يف علم اجلرح والتعديل، 

مه ومعانيه. ورؤي من فهمه ما يقىض  وبمعرفة فقه احلديث وفهمه، وحالله وحرا

منه العجب، بل مل تكن مسألة سبق للصحابة والتابعني ومن بعدهم فيها، كالم إال 
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 هاء األمصار والبلدان.وقد علمه وأحاط علمه به، وكذا كالم عامة فق

ومعلوم أن من فهم هذه العلوم وبرع فيها فأسهل يشء عنده معرفة احلوادث، 

ء، علم أن علم  واجلواب عنها، عىل وفق تلك األصول. ومن نظر بالتتبع واالستقرا

اإلمام أمحد، ومن سلك سبيله من األئمة، أعىل علوم األمة وأجلها وأعالها، وإن 

 اهلل.فيه كفاية ملن هداه 

اهلل بجهابذة فحول، تلقوه عنه بالقبول، حرروه وهذبوه، وبنوا منه  حفه

الفروع عىل األصول، من أوالده ومعارصيه، ينيفون عىل مخسامئة فقيه، وطبقات 

بعده أئمة جهابذة، كانوا للسنة الغراء نارصين، وعن محى السمحاء حمامني، كام كان 

بقية األربعة املهديني، مع كثرة خصومهم يف  عليه سائر إخواهنم املوفقني، من أتباع

تلك األعصار، وتوافر أضدادهم يف سائر األمصار، واعتكار ليل الرشك والفساد، 

 وتالطم أمواج بحر البدع والعناد.

إىل أن أقام اهلل تعاىل العامل الرباين، مفتي األمة، بحر العلوم، شيخ اإلسالم: 

جمع عىل فضله، وإمامته، الذي مجع اهلل العلوم املطلق، امل أمحد بن تيمية، املجتهد

كلها بني عينيه، يأخذ منها ما يريد، ويدع ما يريد. جدد اهلل به الدين بعد دروسه، 

وأحيا به هدي سيد املرسلني بعد أفول شموسه، وأدحض به مجيع بدع املبتدعني، 

  حيصون.وانبلج احلق واليقني. وقام بعده تالمذته املحققون، وأتباعهم ممن ال

وبعدهم انتقضت عرى اإلسالم، وعبدت الكواكب والنجوم، وعظمت 

ئح واملشاهد، واعتمد عليها يف  القبور، وبنيت عليها املساجد، وعبدت تلك الرضا

إن اهلل تبارك وتعاىل يبعث هلذه »املهامت، دون الصمد الواحد، ولكن يف احلديث: 

ويبني املحجة بواضحات  «ناألمة، عىل رأس كل قرن، من جيدد هلا أمر الدي

 الرباهني.
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فبعث يف القرن الثاين عرش، عند من خرب األمور وسرب، ووقف عىل ما قرره 

أهل العلم واألثر، اآلية الباهرة، واحلجة الظاهرة، شيخ اإلسالم واملسلمني، 

املعدود من أكابر السلف املاضني، املجدد ملا درس من أصول امللة والدين، 

وإن تأخر زمنه عند من خرب وتأمل، بحر العلوم، أوحد املجتهدين، السلفي األول، 

الشيخ: حممد بن عبد الوهاب، أجزل اهلل له األجر والثواب، وأسكنه اجلنة بغري 

 حساب.

ولكتابه ورسوله، وسائر  فشمر عن ساعد جده واجتهاده; وأعلن بالنصح هلل

ادته، وهناهم عن الرشك، عباده، دعا إىل ما دعت إليه الرسل، من توحيد اهلل وعب

ووسائله وذرائعه; فاحلمد هلل الذي جعل يف كل زمان من يقول احلق، ويرشد إىل 

 اهلدى والصدق، وتندفع بعلمه حجج املبطلني، وتلبيس اجلاهلني املفتونني.

واحلمد هلل الذي صدق وعده، وأورثه الرىض وحده، وأنجز وعده، 

، وتالمذهتم نجوم هداية، وبحور واستجاب دعاءه، فصارت ذريته، وذرياهتم

دراية، ثبتوا عىل سبيل الكتاب والسنة، وناضلوا عنه أشد النضال، ومل يعدوا ما كان 

عليه الصحابة والسابقون، واألئمة املوثوق هبم، كأيب حنيفة والسفيانينى،; ومالك 

والشافعي وأمحد وأمثاهلم. ومل يثنهم عن عزمهم طالقة لسان خمادع، وال سفسطة 

متأول، وال هبرجة ملحد، وال زخرفة متفلسف، وكلام انقضت طبقة منهم، أنشأ اهلل 

 طبقة بعدها عىل سبيل من قبلها، فهم األبدال واألخيار واألنجاب.

ال يزال اهلل يغرس يف هذا الدين غرسا يستعملهم »وقد أخرب الصادق األمني: 

. وقد «، ال يرضها من خالفهاال تزال طائفة من أمتي عىل أمر اهلل»وقال:  «يف طاعته

أقام اهلل هبم السنة والفرض; فصاروا حجة عىل مجيع أهل األرض، وأرشقت هبم 

 نجد عىل جزيرة العرب، وهلل در القائل حيث قال:
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 ففيها اهلداة العارفون برهبم

 

 ذوو العلم والتحقيق أهل البصائر 

 حمابرهم تعلو هبا كل سنة

 

 مطهرة أنعم هبا من حمابر 

 مناقبهم يف كل مرص شهرية 

 

 رسائلهم يغدو هبا كل ماهر 

 وفيها من الطالب للعلم عصبة 

 

در   إذا قيل من للمشكالت البوا

ر، التي دخل فيها اإلسالم يف نشأته   وال يعرف شعب دخل يف مجيع األطوا

األوىل، غربة وجهادا وهجرة وقوة، غري هذا الشعب. فلقد ظهر هذا الشيخ املجدد 

د، يف وقت كان أهله رشا من حال املرشكني، وأهل الكتاب يف زمن البعثة، املجته

من رشك وخرافات، وبدع وضالالت، وجهالة غالبة؛ فدعا إىل عبادة اهلل وحده، 

والرجوع إىل أصل اإلسالم، فأعاد نشأة اإلسالم كام كانت. وسارت ذريته 

 السادة. وتالمذهتم سري السلف الصالح، وجرى عليهم ما جرى عىل تلك

وقد شهد هلم أهل العلم والفضل والتحقيق، من أهل القرى واألمصار، أهنم 

جددوا التوحيد، ودعوا إليه حتى استنار، حتى شهد هلم أعداؤهم بذلك، كام 

 ستقف عليه:

 مناقب شهد العدو بفضلها

 

 والفضل ما شهدت به األعداء 

علهم أئمة هداة; ومن سرب حقيقة القوم، وعرف مآخذهم، انقاد هلم، وج  

 ولقد صدق القائل:

 أئمة حق والنصوص طريقهم

 

 وأمحد خريت الطريق وهاديا 

 عىل مذهب احلرب اإلمام ابن حنبل 

 

فيا   عليهم من املوىل سالم يوا

 عقائدهم سنية أمجع املال 

 

 عليها خصوصا تابعا وصحابيا 

 وأسلمها عقدا وأعلمها هدى 

 

 اوأحكمها فاشدد عليها األيادي 
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ئح قرآن نصوص رصحية  رصا

 

 ومن ردها دارت عليه الدواهيا 

كانوا عىل مذهب احلرب الرباين، والصديق الثاين، أمحد بن حممد بن حنبل  

ه، لقوة علمه وفضله،  الشيباين ريض اهلل عنه وأرضاه، وجعل اجلنة منقلبه ومثوا

تني عنه فأكثر بام كان تتبعوا دليله، واقتدوا به من غري تقليد له، يأخذون من الرواي

به،  أقرب إىل الدليل، وربام اختاروا ما ليس منصوصا يف املذهب، إذا ظهر وجه صوا

وكان قد قال به أحد األئمة املعتربين. وليس ذلك خروجا عن املذهب، إذ قد تقرر 

عنه، وعن سائر األئمة، رمحهم اهلل أنه إذا خالف قول أحدهم السنة، ترك قوله، 

 .ملسو هيلع هللا ىلص لقول رسول اهلل

وباجلملة، فمن تأمل حاهلم، واستقرأ مقاهلم، عرف أهنم عىل رصاط مستقيم، 

ومنهح واضح قويم; شمروا عن ساعد اجلد واالجتهاد، ورصفوا عنايتهم يف نرصة 

هذا الدين، الذي كان األكثر يف غاية من اجلهالة بمبانيه العظام، وهناية من 

رد، بعد أن كان يف سالف اإلعراض عن االعتناء به والقيام، فرشعوا ف يه للناس موا

 الزمن طامسا خامدا، وعمروا هلم فيه معاهد، حتى صار طاهرا مستنريا مشاهدا.

وكشفوا قناعها، وحققوا  جلميع اخلالئق، ملسو هيلع هللا ىلصفنرشوا رشيعة سيد املرسلني 

احلقائق، وأنشأوا املدارس وعمروها بالتعليم، وجاهدوا يف اهلل كل طاغ أثيم، 

فأجادوا، وكشفوا الشبهات فأبادوا، وأجابوا السائل فأفادوا، وصنفوا الكتب 

ه، وأبدوا وأعادوا. فحق لقوم هذا شأهنم، أن يعتنى  فكشفوا عن الدين ما عرا

برسائلهم، وفتاوهيم، وردودهم، وجتمع وتدون لكيال تذهب، وترتب وتعنون 

 لكيال تصعب.

 نرشها، ومجع وقد اجتهد علامؤنا يف مجعها، وحفظها; وحرصوا وحضوا عىل

شواردها. وكان أكثر من مجع، ما وجده شيخنا الفاضل: الشيخ حممد بن الشيخ 
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عبد اللطيف، والشيخ: سليامن بن سحامن، والشيخ: عبد اهلل بن عبد العزيز 

العنقري، وغريهم; إال أهنا غري مرتبة، فصار الطالب للمسألة ال جيدها إال بعد تعب 

 من املشقة والنصب، وربام ال جيدها.وعناء، وال خفاء بام يف ذلك 

فأمرين من جتب طاعته عيل أن أمجعها، وأرتبها حسب الطاقة، مع أين لست من 

أهل تلك البضاعة; فتامدت يب األيام، أقدم رجال وأؤخر أخرى، لكثرة األشغال، 

ومعاجلة املعاش والضيعة، وعدم األهلية، إىل أن قويت العزيمة، وخلصت النية، 

رس اهلل األمر وسهله، ووفق إليه، فحينئذ أمعنت النظر، وأنعمت وظهرت، وي

الفكر، ومجعت ما أدركته. وأعانني عليه شيخنا الفاضل، احلرب الثقة، الشيخ: حممد 

فزها، فظهر آثار القبول عليه  بن الشيخ إبراهيم، وحرره وهذبه، أعدته وأبديته عليه

را، واألصول وغريه را.وأهبى; كررت الفقه عليه مرا  ا إمرا

وقرأت أكثره عىل شيخنا النبيل، الشيخ حممد بن الشيخ عبد اللطيف، وعىل 

 -الشيخ: سعد بن محد بن عتيق، والشيخ: عبد اهلل بن عبد العزيز العنقري، فجاء 

 جامعا جل رسائلهم وفتاوهيم، بل كلها إال قليال. -بحمد اهلل 

روع، وغريها ما ال وقد صنف العلامء يف كل عرص ومرص، يف األصول، والف

حيىص، حفظا للدين والرشيعة، وأقوال أهل العلم، وليكون آخر األمة كأوهلا يف 

العلم والعمل، والتزام أحكام الرشيعة، وإلزام الناس هبا، ألن رضورهتم إىل ذلك 

فوق كل رضورة، ولوال ذلك، جلرى عىل ديننا ما جرى عىل األديان قبله، فإن كل 

 بال علم، ومتكلم بغري إصابة وال فهم. عرص ال خيلو من قائل

فوضح هؤالء األحبار الطريق إىل اهلل بالعلم، وأبرزوا مشكالت احلوادث 

بينابيع الفهم، بام يثلج الصدور، ويطرد الوهم، وصارت فتاوهيم وأجوبتهم هي 

فقتها القواعد والتأصيل.  املعتربة عند القضاة واملفتني، لرجحاهنا بالدليل، وموا
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ذا يفصح عن نفسه، ويدل عىل عظيم نفعه، جامعا شامال نافعا، فيه  وها هو

ئد ما هو حقيق أن يعض عليه بالنواجذ، وتثنى عليه اخلنارص، ويكب عليه  من الفوا

النوافذ. اشتمل عىل أصول أصيلة، ومباحث جليلة، ال جتدها يف كثري  أولو البصائر

 من الكتب املصنفة، وال الدواوين املؤلفة.

دت مقام الدعوة إىل الدين، وتوحيد رب العاملني، وجدته بأحسن فإن أر

أسلوب وأتم تبيني. وإن أردت حل مشكالت الفروع عن يقني، فخذها عليها النور 

املستبني، أو أردت حكم جهاد املفسدين، ألفيته عىل وفق سرية سيد املرسلني، أو 

أو استنباط آيات من أردت حل أوهام الزائغني، وجدهتا جملوة بأوضح الرباهني، 

كالم رب العاملني، أفادك ما ال يوجد يف كالم أكثر املفرسين، أو نصائح شاملة يف 

أمور الدين، لقيتها آية باهرة للمتأملني. ألفها فحول من هداة مهتدين، هتدى إليك 

ساطعة بالنور املستبني، تشتاق إليها نفوس املوحدين، وتطمئن هبا قلوب املؤمنني، 

 ا صدور الطالبني.وتنرشح هل

 وقد وقع هذا املجموع املبارك، يف أحد عرش جزءا:

 كتاب العقائد. األول:

 كتاب التوحيد. والثاين:

 كتاب األسامء والصفات. والثالث:

 كتاب العبادات من كتاب الطهارة إىل األضاحي; ويف أوله فصالن: والرابع:

 يف أصول مآخذهم. الفصل األول:

 ول الفقه.يف أص والفصل الثاين:

 كتاب املعامالت وما يتبعه إىل العتق. واخلامس:
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 مدخل االنتصار للدرر السنية

ر. والسادس:  من كتاب النكاح إىل اإلقرا

 كتاب اجلهاد. والسابع:

 كتاب حكم املرتد. والثامن:

 خمترصات الردود، عىل ذوي الشبه، والزيغ، واجلحود. والتاسع:

 االستنباط، وتفسري آيات من القرآن. والعارش:

ب النصائح; ويف آخره تراجم أصحاب تلك الرسائل كتا واحلادي عرش:

واألجوبة، تطلعك عىل كرب شأهنم، وعلو مرتبتهم، وعمق مآخذهم، وترشح 

 صدرك لقبول أجوبتهم.
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 مدخل االنتصار للدرر السنية 

 :تنبيهات

: يف كيفية ترتيب كل جزء من أجزاء هذا املجموع; فليعلم أن التنبيه األول

واحلادي عرش، قد أبقيت  اجلزء األول، والثاين، والثالث، والثامن، والتاسع،

الرسائل واألجوبة فيها عىل ما هي عليه، ومل ترتب إال عىل حسب وفيات مؤلفيها، 

ء، أوال: رسائل الشيخ حممد رمحه اهلل، ثم من  فيذكر يف كل واحد من هذه األجزا

 بعده، وهكذا، عىل حسب الوفيات، وقد يقدم األشهر.

بع، واخلامس، والسادس، وا لسابع، فهي عىل حسب ترتيب وأما اجلزء الرا

يف التبويب واملسائل، وإذا كان يف املسألة جوابان فأكثر،  -رمحهم اهلل  -فقهائنا 

ذكر السؤال أو بعضه أو ملخصه، إن مل حيتج إليه كله; ويبدأ بجواب األقدم، ثم 

جواب من يليه من غري إعادة للسؤال، بل يكتفى بقول: وأجاب فالن، وهكذا 

 تفرغ األجوبة، التي يف تلك املسألة.مرتبا إىل أن 

وقد ينتقل من مسألة إىل مسألة أخرى من غري ذكر سؤال، فيقال: وأجاب 

 فالن، اكتفاء بام يف جواب التي قبلها، ملا بينهام من االرتباط.

إن بعض املسائل قد ال نقف هلا عىل سؤال، فنصور هلا سؤاال  التنبيه الثاين:

 ; وهذا إذا مل يكتف بالسؤال السابق.عىل حسب ما يظهر من اجلواب

 وأما اجلزء العارش الذي يف االستنباط، فرتتيبه عىل حسب السور.

مل آل جهدا يف مقابلة ما نقلناه عىل األصول، وتصحيحه، ويف  التنبيه الثالث:

بعض تلك األجوبة كلامت يسرية عامية، فأصلحتها، بإبداهلا بكلامت عربية، هي 

وذلك عن إذن بعض من قرأهتا عليه، وعرضها عليه،  بمعنى تلك الكلامت،

 واستجازته إياها; إذ فهم املراد كام ينبغي متوقف عىل ذلك.
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 مدخل االنتصار للدرر السنية

إين مل أتعرض إال لفتاوى، ورسائل، وردود أهل هذه الدعوة،  التنبيه الرابع:

، نحو الكراستني فأقل;  ومل أثبت من الردود، يف هذا املجموع، إال ما كان خمترصا

دود الكبار: فهي متداولة، مستقلة عىل حدهتا، مستغنية عن إثباهتا يف هذا وأما الر

املجموع، كام أين مل أثبت ما كان مشهورا متداوال، ككتاب التوحيد، وكتاب كشف 

 الشبهات، وفضائل اإلسالم، وغريها مما شهرته كافية.

ذه بعض الفتاوى، مل أقف عىل اسم صاحبها، لكنه من أهل ه التنبيه اخلامس:

 الدعوة قطعا، فأورده بقويل: سئل بعضهم، ونحوه.

واهلل أسأل: أن جيعل السعي فيه خالصا لوجهه الكريم، موجبا للفوز لديه يف 

ئر، وخفيات الضامئر، وأن يتغمدنا وإياهم  جنات النعيم; فهو العامل بمودعات الرسا

، إنه سميع بفضله ورمحته، ويتجاوز عنا وعنهم بسعة مغفرته، وحيرشنا يف زمرهتم

قريب، عليه نتوكل وإليه ننيب، وحسبنا اهلل ونعم الوكيل، نعم املوىل ونعم 

 .[26-1/11الدرر السنية ] ـها..«النصري

 





 أئمة الدرر السنيةنصائح عظيمة من 

 ولعامة املسلمني للمخالفني هلم
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 نصائح عظيمة من أئمة الدرر السنية االنتصار للدرر السنية

 ليس العلم بكثرة الكتب املقروءة وال بكثرة احلفظ
 

 «فهمه، وحريت عقله، أراد االستغناء  تتشتَّ  وكتبا   وجد مادة   (1)والرجل

 .[12/208الدرر السنية ] .«هبا فلم تزده إال عمى وجهال

 «  من العلم، وإنام الفقيه من يعرف مواقع كثريا   وليس الفقيه من حيفظ عددا 

اخلطاب ومدلوالت األلفاظ، ومن ظن ذلك، فقد عرض له ما يعرض ملن ظن: أن 

ده اخلفاف الكثرية، ال الذي يقدر عىل عملها، فقد يأتيه إنسان اخلفاف هو الذي عن

بقدم ليس يف خفافه ما يوافقها، فيلجأ به إىل صانع اخلفاف، فيصنع له قدر ما 

 .[12/453الدرر السنية ] .«يوافقه

   ما كل من طلب املعايل نافذا 

 

 فيها وال كل الرجال فحول   

   [8/65-66] 

  ابهبنافع أربوالعلم ليس 

 

ِ  ما مل يفد نظرا     وحسن َتبرَصُّ

  [8/367] 

 من أراد أن ينصب نفسه يف مقام الدعوة، فليتعلم أوالا 

 « فمن أراد أن ينصب نفسه يف مقام الدعوة، فليتعلم أوال ، وليزاحم ركب

 العلامء، قبل أن يرأس، فيدعو بحجة ودليل، ويدري كيف السري يف ذلك السبيل.

ها إال من يعانيها، والعلوم ال يدرهيا إال من أخذها عن إن الصناعة ال يعرف

 أهلها، وصحب راوهيا.

                                                             
 املقصود أحد خمالفي الدعوة النجدية.( 1)
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 نصائح عظيمة من أئمة الدرر السنية االنتصار للدرر السنية 

حيرق، وذكر املاء ال يغرق، وذكر اخلبز ال يشبع، وذكر ذكر النار ال كام أن 

 .[8/65] .«السيف ال يقطع، فكذلك ذكر احلصن ال يمنع

 الدعاوى بال بينات: ال يشء!

 «،واكتبوا لنا ما تنقمون، وقرروا احلجة  وهؤالء إذا قيل هلم: هاتوا، حققوا

بام تّدعون، أحجموا عن ذلك، وعجزوا عن مقاومة اخلصوم. ومتى يدرك الضالع 

 شوى الضليع؟

   شعرا :

 أماين تلقاها لكل مترب

 

 والشعائرِ نبذ اهلدى حقيقتها  

ئر، وتظهر خمبآت   وحسابنا، وحساهبم عىل اهلل، الذي تنكشف عنده الرسا

 .[8/318] .«امئرالصدور والض

 يقولون أقواال وال يعرفوهنا 

 

 مل حيققوا حققوا وإن قيل هاتوا  

 [ 1/441.] 

 « ،فام استغنى فقري، بقوله: ألف صدقها بفعلهوليس كل من ادعى دعوى ;

 .[1/303]. «دينار، وما احرتق لسان، بقوله: نار

 من أخذ العلم من أصله استقر ومن أخذه من تياره اضطرب

 «فسد األديان، نصف متفقه، ويفسد اللسان نصف نحوي، ويفسد ي

. فعليك بمعرفة األصول الدينية، واملدارك احلكمية، نصف متطبباألبدان 

نية، والسنن الصحيحة النبوية.  ولرتتفع مهتك إىل استنباط األحكام من اآليات القرآ

انات؛ فقد قال وال تقنع بالوقوف مع العادات، وما جرى به سنن األكثرين يف الدي

بعضهم: من أخذ العلم من أصله استقر، ومن أخذه من تياره اضطرب. وما أحسن 
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 نصائح عظيمة من أئمة الدرر السنية االنتصار للدرر السنية

 ما قال يف الكافية الشافية:

 ولقد نجا أهل احلديث املحض أتـ

 

 ـباع الرسول وتابعو القرآنِ  

 عرفوا الذي قد قال مع علم بام 

 

 قال الرسول فهم أولو العرفانِ  

 ـكرْب العظيم وكثرة اهلذيانِ   ى مع الـوسوامهو يف اجلهل والدعو 

 مدوا يدا  نحو العىل بتكلٍف  

 

 وختلف وتكرب وهوانِ  

 أترى ينالوها وهذا شأهنم 

 

 «حاشا العىل من ذا الزبون الفاين 

 [8/331] 

الواجب عىل املنتسب للطلب، واملتزيي بزي أهل العلم، أعظم مما 

 جيب عىل غريه

 «،فالواجب عليك: تقوى اهلل تعاىل، ومواالة  وأما أنت، أهيا املنازع

أوليائه، ومعاداة أعدائه، واالقتداء بالسلف الصالح، واالهتداء هبدهيم، وعدم 

للطلب، واملتزيي بزي أهل املنتسب االنبساط مع من هب ودب، ألن الواجب عىل 

العلم، أعظم مما جيب عىل غريه؛ فليكن لك بصرية وهنمة بمعرفة أصل األصول، 

دة دعوة الرسول، والبحث عام يضاد هذا األصل وينقضه، أو ينقص كامله وزب

الواجب، والوقوف عند أوامر الرب ونواهيه، والبعد عن الرذائل والقبائح، فاحلق 

مرمحة، واجلدال واخلصام ملحمة. فهذا آخر ما تيرس إيراده، وفيه الكفاية ملن أراد 

 [.8/453] .«اهلل هدايته

 املسلمني وتقويلهم ما مل يقولوااالفرتاء عىل حرمة 

 « ،وهذا من هبرجه وزبرجه وهتويله، أسوة أمثاله ممن يفرتي عىل املسلمني

، ليدفع هبذا عن نفسه الشناعة، وليس بنافعه شيئا ؛ بل هو عني  ويقوهلم ما مل يقولوا
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 نصائح عظيمة من أئمة الدرر السنية االنتصار للدرر السنية 

الرضر عليه، ألنه تشبث بام ال جيدي، وليس عند أهل األهواء إال التلبيس، 

ء، إذ ليس معهم حق يعتمد عليه، وال والشكوى  ملا تلطخوا به من العيوب واألسوا

برهان هلم تطمئن نفوسهم إليه. فرتى أحدهم ضيق الصدر والبال، ألن بضاعته إنام 

 واخليال.الشكوك حقيقتها 

بخالف صاحب احلق، فإن معه من البصرية والعلم واليقني، ما يدفع الشك 

عارضني من الناس. وأكرب هّم املؤمن ما بينه وبني امل واإللباس، وهيون عليه مؤنة

َوالَِّذيَن ي ْؤت وَن َما آتَْوا َوق ل وهب  ْم ▬ربه، يرجو رمحته وخياف عقوبة ذنبه، كام قال تعاىل: 

ِْم َراِجع ونَ   . [60]سورة املؤمنون آية: اآلية  ♂َوِجَلٌة أهَنَّ ْم إىَِل َرهبِّ

أبوء لك »اهلل عليه، ومطالعة عيب نفسه:  يسري إىل اهلل بني مشاهدة منّة من

 .[8/235] .«بنعمتك عيل، وأبوء بذنبي

 احذروا املراء

 « ء واحذروا  «بغري علم، فإنه من أسباب اهلالك واخلوض يف دين اهللاملرا

[9/20]. 

 ال تبادر إىل إنكار ما ُيشكل عليك

 «أشكل عليه يشء،  باملعرفة، فليحمد اهلل تعاىل; وإناهلل عليه  منَّ أما من و

 .[2/111].«فليسأل أهل العلم عام قال اهلل ورسوله، وال يبادر باإلنكار

 من أقامه اهلل مقام الدفاع عن احلق البد أن يتسلط عليه األعداء

ومن حسن توفيق اهلل لكم: أن أقامكم يف آخر هذا الزمان دعاة إىل احلق، »

من أقامه اهلل هذا املقام، ال بد وحجة عىل اخللق، فاشكروه عىل ذلك; واعلموا أن 

أن يتسلط عليه األعداء باألذى واالمتحان، فليقتد بمن سلف من األنبياء 
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 ح عظيمة من أئمة الدرر السنيةنصائ االنتصار للدرر السنية

واملرسلني، ومن عىل طريقهم من األئمة املهديني، وال يثنيه ذلك عن الدعوة إىل 

 .[1/595].«اهلل، فإن احلق منصور، وممتحن، والعاقبة للمتقني يف كل زمان ومكان

 «كان أقوم يف دين اهلل، كان أذى الناس إليه أرسع، والعداوة له  فكل من

أشد وأفظع; وأفضل خلق اهلل رسله، وقد عاجلوا من الناس أشد األذى؛ حكمة 

ّوا  ِمَن امْل ْجِرِمنَي َوَكَفى بَِربَِّك ▬بالغة، كام قال اهلل تعاىل:  لِّ َنبِيٍّ َعد  َوَكَذلَِك َجَعلْنَا لِك 

 . [31]سورة الفرقان آية:  ♂ا  َهادِيا  َونَِصري

واآليات واألحاديث يف ذلك كثرية جدا ينبئك عن تفصيل هذا ما ذكره اهلل  

 يف كتابه عن أنبيائه، ملا دعوا أممهم إىل التوحيد، كيف قيل هلم، وما خوطبوا به.

وتأمل ما جرى خليار هذه األمة، كاخللفاء الراشدين، وسادات أصحاب سيد 

دائهم كالروافض، واخلوارج ونحوهم، وما جرى ألعيان التابعني املرسلني، من أع

ومن بعدهم من أعيان األئمة، كاإلمام أمحد بن حنبل، وحممد بن نوح، وأمحد بن 

 نرص اخلزاعي، وأمثال هؤالء ممن ال يمكن حرصهم.

ولو ذكرنا جنس ما جرى هلم من األذى لطال اجلواب، والقصد االقتصار؛ 

 ذلك، فعليه بالسري والتاريخ، وهلل در أيب متام حيث يقول، ومن أراد الوقوف عىل

 شعرا:

 طويت أتاح هلا لسان حسود             وإذا أراد اهلل نرش فضيلة 

 وقال أبو الطيب شعرا:

 وشأن صدقك عند الناس كذهبم

 

 «وهل يطابق معوج بمعتدل 

 [11/220] 



 42 

 

42 

 

 نصائح عظيمة من أئمة الدرر السنية االنتصار للدرر السنية 

 ال تغرت بالكثرة

 « :[1/281] .«لناسما تغرت بأكثر افاملأمول فيك. 

 « ،فيا من نصح نفسه تدبر ما ذكر اهلل تعاىل يف كتابه، من ضالل األكثرين

من املنحرفني عن الرصاط املستقيم الذي هو سبيل املؤمنني، تغرت بالكثرة لئال 

 .[1/448].«وتدبر ما ذكر اهلل من أحوال أعداء املرسلني، وما فعل اهلل هبم

 «غرت بكثرة املخالف، فإن أهل احلق هم أقل ومن له بصرية باحلق، مل ي

الناس فيام مىض، فكيف هبذه األزمان التي غلب فيها اجلهل، وصار بسبب ذلك 

 .[10/398] «املعروف منكرا، واملنكر معروفا؟

 « واإلنسان إذا تبني له احلق، مل يستوحش من قلة املوافقني، وكثرة

 [.10/400] .«املخالفني، ال سيام يف آخر هذا الزمان

 « فلو كان أكثر الناس اليوم عىل احلق، مل يكن اإلسالم غريبا، وهو واهلل

 .[10/401] .«اليوم يف غاية الغربة

  بكثرة الناس، وأطباقهم، وأشباه هذه الشبهة، التي فام أجهل من استدل

هي عظيمة عند أهلها، حقرية عند اهلل، وعند أويل العلم من خلقه، كام قال تعاىل: 

ل ونَ بَ ▬  .[اإلمام 1/41].«[ 81]سورة املؤمنون آية:  . ♂ْل َقال وا ِمثَْل َما َقاَل األَوَّ

قد يشتبه أمر الدعوة النجدية عىل طالب اإلنصاف بسبب كثرة 

 أعدائها وادعاءاهتم

 « ومنازعوه، وفشا البهت بينهم فيام قالوه ونقلوه، فربام أعداؤه وقد كثر

حقيق، والتبس عليه واضح املنهج والطريق، فإن اشتبه عىل طالب اإلنصاف والت

استصحب األصول الرشعية، وجرى عىل القوانني املرضية، عرف أن لكل نعمة 
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حاسدا، ولكل حق جاحدا؛ وال يقبل يف نقل األقوال واألحكام، إال العدول 

 الثقات، الضابطني من األنام.

ومل يلتفت إىل  ومن استصحب هذا اسرتاح عن البحث فيام ينقل إليه ويسمع،

 .[1/374].«أكثر ما خيتلق ويصنع، وكان من أمره عىل منهاج واضح ومرشع

 إذا وقعت زلة من رجل جليل

 « ،واعلم رمحك اهلل: أن الرجل اجلليل، الذي له يف اإلسالم قدم صالح

وآثار حسنة، وهو من اإلسالم وأهله بمكان، قد تكون منه اهلفوة والزلة، وهو فيها 

مأجور الجتهاده; فال جيوز أن يتبع فيها، وال جيوز أن هيدر مكانه  معذور، بل

 وإمامته، ومنْزلته من قلوب املسلمني.

قال جماهد، واحلكم، ومالك، وغريهم: ليس أحد من خلق اهلل إال يؤخذ من 

. وقال سليامن التيمي: إن أخذت برخصة كل عامل، ملسو هيلع هللا ىلصقوله ويرتك، إال النبي 

 .[11/118] .«اجتمع فيك الرش كله

 القول قرش واملعنى لُب

 « فإن القول قرش، واملعنى لب، والقول صدف، واملعنى در، ماذا يصنع

 .[2/113] «؟!بالقرش مع فقدان اللب؟! وماذا يصنع بالصدف مع فقدان اجلوهر

 ال تقبل كالماا إال إذا حتققته

 «  ن  كر عنك أنك طالب مني املكاتبة، بسبب ما جييئك من كالم العدواذ

، أنه ال يقبل كالما إال إذا الواجب من مثلكمن الكذب، والبهتان، وهذا، هو: 

 .[اإلمام 1/87].«حتققه
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لكن أنت، من سبب ما أظن فيك من طاعة اهلل، ال أبعد أن هيديك 

 !اهلل إىل الرصاط املستقيم، ويرشح قلبك

 « إىل طاعة اهلل، ال أبعد أن هيديك اهللأظن فيك من لكن أنت، من سبب ما 

ته، فإن أنكره قلبك فال عجب; فإن ..الرصاط املستقيم، ويرشح قلبك ; فإذا قرأ

العجب ممن نجا كيف نجا؟ فإن أصغى إليه قلبك بعض اإلصغاء، فعليك بكثرة 

الترضع إىل اهلل، واالنطراح بني يديه، خصوصا أوقات اإلجابة، كآخر الليل، وأدبار 

 الصالة، وبعد األذان.

وإن صعب عليك خمالفة الناس، ففكر يف قول  ...ة املأثورةوكذلك باألدعي

َء الَِّذيَن ال ▬اهلل تعاىل:  يَعٍة ِمَن األَْمِر َفاتَّبِْعَها َوال َتتَّبِْع أَْهَوا ث مَّ َجَعْلنَاَك َعىَل رَشِ

نَي بَعْ 
ِ ِ
 َشيْئا  َوإِنَّ الظَّامل

ِ
وَن إهِنَّ ْم َلْن ي ْغن وا َعنَْك ِمَن اَّللَّ ْم أَْولِيَاء  بَْعٍض َواَّللَّ  َويِلُّ َيْعَلم  ه  ض 

 . [19-18]سورة اجلاثية اآليتان:  ♂امْل تَِّقنيَ 

 ▬ 
ِ
 .[ 116]سورة األنعام آية:  . ♂َوإِْن ت طِْع أَْكثََر َمْن يِف األَْرِض ي ِضلُّوَك َعْن َسبِيِل اَّللَّ

وقوله  «أبدأ اإلسالم غريبا، وسيعود غريبا كام بد»وتأمل قوله يف الصحيح: 

عليكم بسنتي، وسنة اخللفاء »إىل آخره، وقوله:  «إن اهلل ال يقبض العلم »: ملسو هيلع هللا ىلص

وإياكم وحمدثات األمور، فإن كل بدعة »وقوله:  «الراشدين املهديني من بعدي

 . واآليات، واألحاديث يف ذلك كثرية أفردت بالتصنيف.«ضاللة 

ذه املكاتيب أن فإين أحبك، وقد دعوت لك يف صاليت، وأمتنى من قبل ه

هيديك اهلل لدينه القيم، وال يمنعني من مكاتبتك إال ظني أنك ال تقبل، وتسلك 

مسلك األكثر; ولكن ال مانع ملا أعطى اهلل، واهلل ال يتعاظم شيئا أعطاه، وما 

أحسنك لو تكون يف آخر هذا الزمان فاروقا لدين اهلل كعمر ريض اهلل عنه يف أوله، 

 .[اإلمام 43-1/42]  .«نتصفنا ممن أغلظ علينافإنك لو تكون معنا ال
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 الفتن كيفية معرفة احلق حال

 «  ما يلتبس فيها احلق بالباطل، ولكن جيب عىل املسلم معرفة  الفتن كثريا

احلق يف ذلك بالبحث واملذاكرة، وإظهار ما يعتقده ويدين به، فإن كان حقا سأل 

اإلصابة; وإال رده إىل من هو أعلم ربه الثبات واالستقامة، وشكره عىل التوفيق و

منه بحجة جيب املصري إليها، ويقف املرشد عليها، واهلل عند لسان كل قائل وقصده 

]سورة  ♂َوَفْوَق ك لِّ ِذي ِعْلٍم َعلِيمٌ ▬وجمازيه بعمله، فال بد من زلة قلم وعثرة قدم 

ِيط وَن بِِه ِعلاْم  ▬ [76يوسف آية:   .[9/69] . «[110]سورة طه آية:  ♂َوال حي 

 جناية اإلفتاء يف دين اهلل بغري علم

 « ومن أعظم: أسباب التفرق واالختالف، والعدول عن طريق احلق

يف دين اهلل بغري علم، واخلوض اإلفتاء واإلنصاف: ما وقع من كثري من الناس، من 

، يف يف مسائل العلم بغري دراية وال فهم، فإن اهلل تعاىل قد حرم القول عليه بغري علم

 أسامئه وصفاته، ورشعه وأحكام.

ق ْل إِنَّاَم ▬وجعل ذلك قرينا للرشك، الذي هو أعظم املحرمات، كام قال تعاىل: 

 
ِ
ك وا بِاَّللَّ ثَْم َواْلبَْغَي بَِغرْيِ احْلَقِّ َوأَْن ت رْشِ َ اْلَفَواِحَش َما ظََهَر ِمنَْها َوَما َبطََن َواأْلِ َم َريبِّ  َحرَّ

ْ ي نَزِّ  ونَ َما مَل  َما ال َتْعَلم 
ِ
ول وا َعىَل اَّللَّ لْطَانا  َوأَْن َتق   .«[33]سورة األعراف آية:  ♂ْل بِِه س 

[9/141]. 

 باب

 « فليس العجب ممن هلك كيف هلك، إنام العجب ممن نجا كيف

 .[1/386].«نجا





 منهج اإلمام حممد بن عبد الوهاب

 وأئمة الدعوة يف أبواب التكفري
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 ومضة

 «احلمد مل آت الذي أتيت بجهالة، وأشهد اهلل ومالئكته إن أتاين أنا وهلل 

، وأترك عىل الرأس والعنيمنه، أو ممن دونه يف هذا األمر كلمة من احلق، ألقبلنها 

احلق; فإن كانت  ، فإنه ال يفارقملسو هيلع هللا ىلصقول كل إمام اقتديت به، حاشا رسول اهلل 

ليجادل يف دين » إليهممكاتيب أولياء الشيطان، وزخرفة كالمهم، الذي أوحى 

غرته وأصغت إليها أفئدتكم، فاذكروا يل  «اهلل، ملا رأى أن اهلل يريد أن يظهر دينه

حجة، مما فيها أو كلها، أو يف غريها من الكتب، مما تقدرون عليه أنتم ومن وافقكم، 

فإن مل أجاوبه عنها بجواب فاصل بني، يعلم كل من هداه اهلل أنه احلق، وأن تلك 

 باطل، فأنكروا عيل.هي ال

وكذلك: عندي من احلجج الكثرية الواضحة، ما ال تقدرون أنتم وال هم أن 

جتيبوا عن حجة واحدة منها، وكيف لكم بمالقاة جند اهلل ورسوله؟ وإن كنتم 

تزعمون: أن أهل العلم عىل خالف ما أنا عليه، فهذه كتبهم موجودة، ومن 

كلهم عىل هذا األمر، مل يشذ منهم رجل أشهرهم وأغلظهم كالما: اإلمام أمحد، و

واحد وهلل احلمد، ومل يأت منهم كلمة واحدة أهنم أرخصوا ملن مل يعرف الكتاب 

 والسنة يف أمركم هذا، فضال عن أن يوجبوه.

وإن زعمتم: أن املتأخرين معكم، فهؤالء سادات املتأخرين وقادهتم: ابن 

مستقل يف هذا; ومن الشافعية  تيمية، وابن القيم، وابن رجب، عندنا له مصنف

  .«الذهبي، وابن كثري، وغريهم; وكالمهم يف إنكار هذا أكثر من أن حيرص

 .[ 58-2/57الدرر السنية  اإلمام حممد بن عبد الوهاب]

 « فارم به أو من كتاب لقيته، ليس عليه عمل، قلته من عنديفإن كنت ،
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وإن كنت قلته، عن أمر اهلل  فارم به كذلك، أو نقلته عن أهل مذهبي، فارم به.

ورسوله، وعام أمجع عليه العلامء يف كل مذهب، فال ينبغي لرجل يؤمن باهلل واليوم 

اآلخر أن يعرض عنه، ألجل أهل زمانه، أو أهل بلده، وأن أكثر الناس يف زمانه 

 .«أعرضوا عنه

 [ 1/76الدرر السنية  اإلمام حممد بن عبد الوهاب ]
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 توطئة

هي واشتهرت دعوته هبا ائل التي كّفر هبا الشيخ وأئمة الدعوة إن أعظم املس

ببعض أصناف العبادات، وقد نقل  إليهاالتوجه اذ العبد وسائط بينه وبني ربه باخت

 عىل الدرر السنية عن أهل العلم اإلمجاع عىل التكفري بذلك، فهل عند املعرتض

 إشكال يف هذه املسألة؟!

الذي نرجوه، وإن كان اجلواب: نعم، فقد  فإن كان اجلواب ال، قلنا: هذا

مسألة نص ا بالدرر السنية وال بأئمتها، فهذه انتقلنا إىل قضية أخرى ال عالقة هل

، فكان قبل أن خيلق أئمة الدرر السنيةمستدلني بأدلة الكتاب والسنة عليها العلامء 

 عىل املعرتض أن يتوجه باهتامه إىل من نص عىل هذه املسألة من قبل.

قد أوردت هنا بعض النقول عن إمام الدعوة التي ينص فيها عىل أنه مل يكفر و

إال بام وجد العلامء أمجعوا عىل التكفري به، ومل أستطرد يف هذا املوضع ألن الظن أن 

 املعرتض ال خيالف فيه، فإن كان خيالف فيه فنقول كام قال اإلمام يف النص السابق:

 !!ولو يف بعض املذاهب، فنبهنيفإن عرفت أن يف املسألة خالفا، 

 عدم التكفري إال بام أمجع العلامء عىل أنه مكفِّر

 «ال خالف فيها بني أهل العلم، من كل  ]أي اختاذ وسائط[ وهذه املسألة

 املذاهب.

يف كل كتاب، ويف كل  (باب حكم املرتد)هذا، فتأمل أردت مصداق فإذا 

املسلم مرتدا حيل دمه وماله; منها:  مذهب، وتأمل ما ذكروه يف األمور التي جتعل

عىل ردته; ثم تأمل  (اإلقناع)من جعل بينه وبني اهلل وسائط، كيف حكى اإلمجاع يف 

 ما ذكروه يف سائر الكتب.
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 .[10/62]«.فإن عرفت أن يف املسألة خالفا، ولو يف بعض املذاهب، فنبهني

قاتل عليه؟ وعام وسئل الشيخ: حممد بن عبد الوهاب، رمحه اهلل تعاىل، عام ي

 يكفر الرجل به؟ فأجاب:

أركان اإلسالم اخلمسة، أوهلا الشهادتان، ثم األركان األربعة، فاألربعة إذا أقر 

هبا، وتركها هتاونا، فنحن وإن قاتلناه عىل فعلها، فال نكفره برتكها. والعلامء اختلفوا 

، يه العلامء كلهمأمجع عليف كفر التارك هلا كسال من غري جحود، وال نكفر إال ما 

 وهو: الشهادتان.

 .[اإلمام 1/102].«: نكفره بعد التعريف إذا عرف وأنكروأيضا  

 « إذا عرف هذا، فمعلوم ما قد عمت به البلوى، من حوادث األمور، التي

املوتى، وسؤاهلم النرص عىل األعداء، وقضاء  أعظمها اإلرشاك باهلل، والتوجه إىل

التي ال يقدر عليها إال رب األرض والساموات، احلاجات، وتفريج الكربات، 

وكذلك التقرب إليهم بالنذور، وذبح القربان، واالستغاثة هبم يف كشف الشدائد، 

وجلب الفوائد، إىل غري ذلك من أنواع العبادة التي ال تصلح إال هلل؛ ورصف يشء 

ن الرشك، من أنواع العبادة لغري اهلل كرصف مجيعها، ألنه سبحانه أغنى الرشكاء ع

يَن ▬وال يقبل من العمل إال ما كان خالصا، كام قال تعاىل:  ْلِصا  َله  الدِّ َ خم  َفاْعب ِد اَّللَّ

ب وَنا إىَِل  ْم إاِلَّ لِي َقرِّ ه  وا ِمْن د ونِِه أَْولِيَاَء َما َنْعب د  َذ  ين  اخْلَالِص  َوالَِّذيَن اختَّ  الدِّ
ِ
َّ
ِ
 أاَل َّلل

ِ
 اَّللَّ

 َ ْلَفى إِنَّ اَّللَّ َو َكاذٌِب َكفَّارٌ ز  َ ال هَيِْدي َمْن ه  ْم فِيِه خَيْتَلِف وَن إِنَّ اَّللَّ ْم يِف َما ه  م  بَيْنَه   ♂ حَيْك 

 . [3-2]سورة الّزمر اآليتان: 

لوجهه; وأخرب: أن  فأخرب سبحانه أنه ال يرىض من الدين إال ما كان خالصا   

ليقربوهم إىل اهلل زلفى، ويشفعوا املرشكني يدعون املالئكة، واألنبياء، والصاحلني، 

هلم عنده. وأخرب أنه ال هيدي من هو كاذب كفار؛ فكذهبم يف هذه الدعوى، 
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َو َكاذٌِب َكفَّارٌ ▬وكفرهم، فقال:  َ ال هَيِْدي َمْن ه   .  [3]سورة الزمر آية:  ♂إِنَّ اَّللَّ

ْم وَ ▬وقال تعاىل:  ه  ُّ  َما ال يرَض 
ِ
وَن ِمْن د وِن اَّللَّ  َويَْعب د 

ِ
الء ول وَن َهؤ  ْم َويَق  ه  ال يَنَْفع 

بَْحانَه   اَمَواِت َوال يِف األَْرِض س  َ باَِم ال يَْعَلم  يِف السَّ  ق ْل أَت نَبِّئ وَن اَّللَّ
ِ
َنا ِعنَْد اَّللَّ َفَعاؤ  ش 

ك ونَ   . [18]سورة يونس آية:  ♂َوَتَعاىَل َعامَّ ي رْشِ

هم الشفاعة، فقد عبدهم، فأخرب أن من جعل بينه وبني اهلل وسائط، يسأل

َفاَعة  مَجِيعا  ▬الشفاعة كلها هلل، كام قال تعاىل:  وأرشك هبم، وذلك أن  الشَّ
ِ
َّ
ِ
 ♂ق ْل َّلل

َمْن َذا الَِّذي َيْشَفع  ▬؛ فال يشفع عنده أحد إال بإذنه، كام قال تعاىل:  [44]سورة الزمر آية: 

 .  [255]سورة البقرة آية:  ♂ِعنَْده  إاِلَّ بِِإْذنِهِ 

مْحَن  َوَريِضَ َله  َقْوال  ▬وقال تعاىل:  َفاَعة  إاِلَّ َمْن أَِذَن َله  الرَّ ،  ♂َيْوَمئٍِذ ال تَنَْفع  الشَّ

َوال يَْشَفع وَن ▬، وهو سبحانه ال يرىض إال التوحيد، كام قال تعاىل:  [109]سورة طه آية: 

َِن اْرتىََض  إال
ِ
 . [ 28]سورة األنبياء آية:  ♂مل

ٍة يِف ▬ىل: وقال تعا وَن ِمثَْقاَل َذرَّ  ال يَْملِك 
ِ
وا الَِّذيَن َزَعْمت ْم ِمْن د وِن اَّللَّ ق ِل اْدع 

ْم ِمْن ظَِهرٍي َوال َتنَْفع   ٍك َوَما َله  ِمنْه  اَمَواِت َوال يِف األَْرِض َوَما هَل ْم فِيِهاَم ِمْن رِشْ السَّ

َْن أَِذَن َله  
ِ
َفاَعة  ِعنَْده  إاِلَّ مل  . [23-22]سورة سبأ اآليتان:  ♂الشَّ

َوأَنَّ ▬فالشفاعة حق، وال تطلب يف دار الدنيا إال من اهلل تعاىل كام قال تعاىل: 

 أََحدا  
ِ
و َمَع اَّللَّ  َفال َتْدع 

ِ
َّ
ِ
َوال َتْدع  ِمْن د وِن ▬. وقال:  [18]سورة اجلن آية:  ♂امْلََساِجَد َّلل

َك  ُّ  َما ال َينَْفع َك َوال يرَض 
ِ
نيَ اَّللَّ

ِ ِ
 .  [106]سورة يونس آية:  ♂َفِإْن َفَعلَْت َفِإنََّك إِذا  ِمَن الظَّامل

وهو سيد الشفعاء، وصاحب املقام املحمود، وآدم  ملسو هيلع هللا ىلصفإذا كان الرسول 

ئه، ال يشفع إال بإذن اهلل، ال يشفع ابتداء، بل:   يأيت فيخر ساجدا  »فمن دونه حتت لوا

، وسل تعط، وقل يسمعرفع رأسك، فيحمده بمحامد يعلمه إياها، ثم يقال: ا

 فكيف بغريه من األنبياء، واألولياء؟! «واشفع تشفع. ثم حيد له حدا فيدخلهم اجلنة
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وهذا الذي ذكرناه ال خيالف فيه أحد من علامء املسلمني، بل قد أمجع عليه 

والتابعني، واألئمة األربعة، وغريهم ممن سلك  السلف الصالح، من الصحابة

 .[87-1/84].«عىل منهجهمسبيلهم، ودرج 

 « :وال خيفاك أين أعرض هذا من سنني عىل أهل األحساء وغريهم، وأقول

، إن كان شافعيا فبكالم الشافعية، وإن كان مالكيا فبكالم أجادله بمذهبهكل إنسان 

املالكية، أو حنبليا أو حنفيا فكذلك، فإذا أرسلت إليهم ذلك عدلوا عن اجلواب، 

عىل احلق وهم عىل الباطل، وإنام يمنعهم من االنقياد التكرب ألهنم يعرفون أين 

لْطَاٍن ▬والعناد عىل أهل نجد، كام قال تعاىل:   بَِغرْيِ س 
ِ
َادِل وَن يِف آيَاِت اَّللَّ إِنَّ الَِّذيَن جي 

ْم بِبَالِِغيهِ  وِرِهْم إاِلَّ كرِْبٌ َما ه  د  ْم إِْن يِف ص   .♂أَتَاه 

ا األمر، وأوصيك بالبحث عنه واحلرص عليه، وأنا أذكر لك الدليل عىل هذ

وأحذرك عن اهلوى والتعصب؛ بل اقصد وجه اهلل واطلب منه، وترضع إليه أن 

هيديك للحق، وكن عىل حذر من أهل األحساء أن يلبسوا عليك بأشياء ال ترد عىل 

ْم َلَفِريق▬املسألة، أو يشبهوا عليك بكالم باطل، كام قال تعاىل:  وَن َوإِنَّ ِمنْه  ا  يَلْو 

وَ  ول وَن ه  َو ِمَن اْلِكتَاِب َويَق  ْم بِاْلِكتَاِب لِتَْحَسب وه  ِمَن اْلِكتَاِب َوَما ه    أَْلِسنَتَه 
ِ
ِمْن ِعنِْد اَّللَّ

ونَ  ْم يَْعَلم   اْلَكِذَب َوه 
ِ
ول وَن َعىَل اَّللَّ  َويَق 

ِ
َو ِمْن ِعنِْد اَّللَّ  . ♂َوَما ه 

ين منهم حق ألقبلنه عىل الرأس والعني؛ ولكن وأنا أشهد اهلل ومالئكته إن أتا

 ..هيهات أن يقدر أحد أن يدفع حجج اهلل وبيناته.

يف باب حكم املرتد،  (اإلقناع)وأما كالم أهل العلم: فقد ذكر يف  إىل أن قال:

إمجاع املذاهب كلهم، عىل أن من جعل بينه وبني اهلل وسائط يدعوهم، أنه كافر 

 .[10/100].«مرتد، حالل املال والدم
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 )من خالل الدرر السنية(باب يف أهم رشط من رشوط التكفري 

 إقامة احلجة

 «هو الذي أوجب االختالف،  ]أي الدعوة إىل التوحيد ونبذ الرشك[ فهذا

، وقاتلونا، واستحلوا دماءنا، كفرونابيننا وبني الناس، حتى آل هبم األمر، إىل أن 

لنا، حتى نرصنا اهلل عليهم، وظفرنا هبم; وهو الذي ندعو الناس إليه، و أموا

، من كتاب اهلل وسنة رسوله، وإمجاع بعدما نقيم عليهم احلجةونقاتلهم عليه، 

 .[اإلمام 1/87].«الصالح من األئمة السلف

 «ووضحت له املحجة، وقامت عليه من بلغته دعوتنا للحق وال نكفر إال ،

مستكربا معاندا، كغالب من نقاتلهم اليوم، يرصون عىل ذلك  احلجة، وأرص

ك، ويمتنعون من فعل الواجبات، ويتظاهرون بأفعال الكبائر  اإلرشا

 .[235-1/234].«واملحرمات

 « عرف التوحيد وسبه، وسامه دين اخلوارج، وعرف ونحن ال نكفر إال من

قامت عليه بعدما ، وأهله، ودعى إليه، وحض الناس عليه الرشك وأحبه

 .[1/264].«احلجة

 « فجنس هؤالء املرشكني وأمثاهلم، ممن يعبد األولياء والصاحلني، نحكم

الرسالية; وما عدا هذا من  إذا قامت عليهم احلجةبأهنم مرشكون; ونرى كفرهم، 

 .[1/522].«الذنوب، التي هي دونه يف املرتبة واملفسدة، ال نكفر هبا

 «،مع والرباءة منه، ومعاداة أهله، وتكفريهم،  التوحيد يقتيض نفي الرشك

 .[2/209].عليهم قيام احلجة
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 «تكلم هبا شيخ اإلسالم ابن تيمية، وهو: عدم تكفري، بقي مسألة حدثت ،

املعني ابتداء لسبب ذكره رمحه اهلل تعاىل، أوجب له التوقف يف تكفريه قبل إقامة 

لرضورة، أن النبي مل يرشع ألحد أن احلجة عليه، قال رمحه اهلل تعاىل: ونحن نعلم با

األنبياء، وال الصاحلني، وال غريهم، ال بلفظ  يدعو أحدا من األموات، ال

االستغاثة، وال بغريها؛ كام أنه مل يرشع ألمته السجود مليت، وال إىل ميت، ونحو 

من الرشك الذي حرمه اهلل  ذلك، بل نعلم أنه هنى عن هذه األمور كلها، وأن ذلك

ولكن لغلبة اجلهل، وقلة العلم بآثار الرسالة يف كثري من املتأخرين، مل  ،ورسوله

 يمكن تكفريهم بذلك حتى يبني ما جاء به الرسول مما خيالفه، انتهى.

قلت: فذكر رمحه اهلل تعاىل ما أوجب له عدم إطالق الكفر عليهم، عىل التعيني 

ر فإنه قد صار أمة وحده; ألن من العلامء من كفره،  خاصة، إال بعد البيان واإلرصا

بنهيه هلم عن الرشك يف العبادة، فال يمكن أن يعاملهم بمثل ما قال، كام جرى 

لشيخنا حممد بن عبد الوهاب، رمحه اهلل تعاىل، يف ابتداء دعوته، فإنه إذا سمعهم 

يدعون زيدا بن اخلطاب، قال: اهلل خري من زيد، مترينا هلم عىل نفي الرشك، بلني 

 .[2/211]. «نظرا إىل املصلحة، وعدم النفرةالكالم، 

 « ومن قال: ال إهل إال اهلل، ومع ذلك يفعل الرشك األكرب، كدعاء املوتى

والغائبني، وسؤاهلم قضاء احلاجات، وتفريج الكربات، والتقرب إليهم بالنذور، 

كَ ▬، و شاء أم أبىوالذبائح، فهذا مرشك،  َ ال يَْغِفر  أَْن ي رْشَ ]سورة النساء آية:  ♂بِهِ  إِنَّ اَّللَّ

ََّة َوَمأَْواه  النَّار  ▬و [48 َم اَّللَّ  َعَليِْه اجْلَن  َفَقْد َحرَّ
ِ
ْك بِاَّللَّ ومع   [72]سورة املائدة آية:  ♂َمْن ي رْشِ

 هذا فهو رشك، ومن فعله فهو كافر.

ولكن كام قال الشيخ: ال يقال فالن كافر، حتى يبني له ما جاء به الرسول 

فإذا كان يف بلد وثن يعبد من دون اهلل، ...أرص بعد البيان، حكم بكفره؛ فإن ملسو هيلع هللا ىلص
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الوثن، أي إلزالته، وهدمه، وترك الرشك، حتى يكون الدين كله  قوتلوا ألجل هذا

 .[2/313] .«هلل

 « :ر بالظن وباملواالة، أو وقال اإلمام وأما ما ذكر األعداء عني، أين أ َكفِّ

يه احلجة، فهذا هبتان عظيم، يريدون به تنفري الناس عن أكّفر اجلاهل الذي مل تقم عل

 .[10/113].«دين اهلل ورسوله

 « وكذلك متوهيه عىل الطغام: بأن ابن عبد الوهاب يقول: الذي ما يدخل

حتت طاعتي كافر، ونقول: سبحانك هذا هبتان عظيم! بل نشهد اهلل عىل ما يعلمه 

ن الرشك وأهله، فهو املسلم يف أي من قلوبنا، بأن من عمل بالتوحيد، وتربأ م

 زمان، وأي مكان.

، بعدما نبني له احلجة، عىل بطالن الرشكوإنام نكّفر من أرشك باهلل يف إهليته، 

وكذلك نكفر من حسنه للناس، أو أقام الشبه الباطلة عىل إباحته، وكذلك من قام 

ها، وسعى يف بسيفه، دون هذه املشاهد، التي يرشك باهلل عندها، وقاتل من أنكر

 .[اإلمام 10/128].«إزالتها؛ واهلل املستعان

 « وسئل أبناء الشيخ، ومحد بن نارص، رمحهم اهلل: هل تعتقدون كفر أهل

 األرض عىل اإلطالق؟ أم ال؟

ننا مذهبا، أن من أنكر ما هو معلوم  : الذي نعتقده دينا، ونرضاه إلخوا فأجابوا

فإنه يكفر بذلك، ولو ادعى اإلسالم؛ ، وقامت عليه احلجةمن الدين بالرضورة، 

 وهذا أمر جممع عليه بني العلامء.

ويكفر أيضا: من أنكر وجوب الصالة، ود عي إليها وأبى عن فعلها جحدا، 

؛ وهو مذهب اإلمام أمحد، وإسحاق، وغريمها من السلف  ي قتل عندنا كفرا

ألة قول آخر: واخللف، وهو الذي تدل عليه األدلة، من الكتاب والسنة; ويف املس
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 ، وهو القول املشهور يف مذهب اإلمام مالك، والشافعي، وأيب حنيفة.أنه يقتل حدا  

: من أنكر وجوب الزكاة، وامتنع من أدائها، وقاتل اإلمام عليها; ونكفر أيضا  

 وسبه. ملسو هيلع هللا ىلصمن دين الرسول  : من أبغض شيئا  ونكفر أيضا  

وأما تكفري  ...دة أنواع كثريةوقد ذكر بعض العلامء، رمحهم اهلل: أن الكفر والر

ال  ملسو هيلع هللا ىلصأهل األرض كلهم، فنحن نربأ إىل اهلل من هذا، بل نعتقد أن أمة حممد 

، وال ملسو هيلع هللا ىلصجتتمع عىل ضاللة، بل قد أجارها اهلل عن ذلك، عىل لسان نبيه حممد 

خالفهم وال من خذهلم، إىل أن  تزال طائفة منها عىل احلق منصورين، ال يرضهم من

 .[133-10/131] «...تقوم الساعة

 «:ونقلوا لشيخ اإلسالم ابن تيمية مقررين 

فلهذا كان أهل العلم والسنة، ال يكفرون من خالفهم، وإن كان ذلك املخالف 

يكفرهم، ألن الكفر حكم رشعي، فليس لإلنسان أن يعاقب بمثله، كمن كذب 

نى عليك، وزنى بأهلك، ليس لك أن تكذب عليه، وتزين بأهله، ألن الكذب والز

 حرام حلق اهلل، وكذلك التكفري حق هلل، فال يكفر إال من كفره اهلل ورسوله.

: فإن تكفري الشخص املعني وجواز قتله، موقوف عىل أن تبلغه احلجة وأيضا  

النبوية، التي يكفر من خالفها؛ فليس كل من جهل شيئا من الدين يكفر وهلذا ملا 

اخلمر،  -ة بن مظعون وأصحابهكقدام -استحل طائفة، من الصحابة والتابعني

وظنوا أهنا تباح ملن عمل صاحلا، عىل ما فهموه من آية املائدة، اتفق علامء الصحابة، 

كعمر وعيل وغريمها، عىل أهنم يستتابون، فإن أرصوا عىل االستحالل كفروا، وإن 

أقروا به جلدوا، فلم يكفروهم باالستحالل ابتداء، ألجل الشبهة التي عرضت هلم، 

 .[10/224].«ى يتبني هلم احلق، فإذا أرصوا عىل اجلحود كفرواحت

 « عن حال من صدر  -رمحهام اهلل تعاىل-وسئل الشيخ عبد اهلل بن الشيخ
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ء كان قوال، أو فعال، أو  منه كفر من غري قصد منه بل هو جاهل، هل يعذر، سوا

 توسال؟

، أو فأجاب: إذا فعل اإلنسان الذي يؤمن باهلل ورسوله، ما يكون  فعله كفرا

 ، ، وال ملسو هيلع هللا ىلصجهال منه بام بعث اهلل به رسوله اعتقاده كفرا ، فهذا ال يكون عندنا كافرا

 .نحكم عليه بالكفر حتى تقوم عليه احلجة الرسالية، التي يكفر من خالفها

، وأرص عىل فعل ذلك ملسو هيلع هللا ىلصفإذا قامت عليه احلجة، وبني له ما جاء به الرسول 

الذي يكفر، وذلك ألن الكفر: إما يكون بمخالفة ، فهذا هو بعد قيام احلجة عليه

 وهذا جممع عليه بني العلامء يف اجلملة. ملسو هيلع هللا ىلصكتاب اهلل وسنة رسوله 

وال  ▬واستدلوا بقوله تعاىل:  بنَِي َحتَّى نَبَْعَث َرس  َعذِّ نَّا م  ، وبقوله:  ♂َوَما ك 

َمرا  ▬ وا إىَِل َجَهنََّم ز  ْت َكلَِمة  اْلَعَذاِب بَ ▬إىل قوله:  ♂َوِسيَق الَِّذيَن َكَفر  ىَل َوَلِكْن َحقَّ

 .♂َعىَل اْلَكافِِرينَ 

: بام ثبت يف الصحيحني والسنن، وغريها من كتب اإلسالم، واستدلوا أيضا  

إن رجال ممن كان »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصمن حديث حذيفة ريض اهلل عنه أن رسول اهلل 

نصفي يف البحر؛ قبلكم، قال لبنيه: إذا أنا مت فأحرقوين، ثم ذروا نصفي يف الرب، و

فواهلل لئن قدر اهلل عيل، ليعذبني عذابا ال يعذبه أحدا من العاملني. فأمر اهلل البحر 

فجمع ما فيه، وأمر اهلل الرب فجمع ما فيه، ثم قال له: كن، فإذا الرجل قائم. قال 

 .«اهلل: ما محلك عىل ذلك؟ قال خشيتك وخمافتك، فام تالفاه أن رمحه

ه إذا فعل به ذلك، ال يقدر اهلل عىل بعثه، جهال منه ال فهذا الرجل اعتقد أن

كفرا وال عنادا، فشك يف قدرة اهلل عىل بعثه، ومع هذا غفر له ورمحه، وكل من بلغه 

، ولكن اجلاهل حيتاج إىل من يعرفه ملسو هيلع هللا ىلصالقرآن، فقد قامت عليه احلجة بالرسول 

 .[10/239] .«بذلك من أهل العلم، واهلل أعلم
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 «من هؤالء اجلهال وأمثاهلم، بحيث حيكم عليه بأنه مع ني فتكفري املع

، التي ال جيوز اإلقدام عليه، إال بعد أن تقوم عىل أحدهم احلجة بالرسالةالكفار، 

، وإن كانت مقالتهم هذه ال ريب أهنا كفر، ملسو هيلع هللا ىلصيتبني هبا هلم أهنم خمالفون للرسول 

رة كفر، وإنكار أن يكون فإن نفي الصفات كفر، والتكذيب بأن اهلل ال يرى يف اآلخ

اهلل عىل العرش كفر، وإنكار القدر كفر؛ وبعض هذه البدع أشد من بعض، واهلل 

 .[10/248] .«أعلم

 « ،ولكن يف أزمنة الفرتات وغلبة اجلهل، ال يكفر الشخص املعني بذلك

، ويبني له، ويعرف أن هذا هو الرشك األكرب الذي حتى تقوم عليه احلجة بالرسالة

نية، واألحاديث حرمه ا هلل ورسوله؛ فإذا بلغته احلجة، وتليت عليه اآليات القرآ

النبوية، ثم أرص عىل رشكه فهو كافر، بخالف من فعل ذلك جهالة منه، ومل ينبه عىل 

ذلك؛ فاجلاهل فعله كفر، ولكن ال حيكم بكفره إال بعد بلوغ احلجة إليه، فإذا قامت 

ولو كان يشهد أن ال إهل إال اهلل، وأن حممدا  عليه احلجة ثم أرص عىل رشكه فقد كفر،

 .[10/274] .«رسول اهلل، ويصيل ويزكي، ويؤمن باألصول الستة

 « أو غريه ينجي من عذاب اهلل، أو يغني  ملسو هيلع هللا ىلصوأما قول من يقول: إن النبي

 .[10/419] .«إن كان جاهالبعد تعريفه صاحبه  من اهلل شيئا، فهذا كفر، حيكم بكفر

 «[10/471] .«عليهبعد قيام احلجة ال من كفره اهلل ورسوله، وال نكفر إ. 

 « ا لعلامء األمة واقتداء  هبم، ومل ر هذا وبينه وفاق  وشيخنا رمحه اهلل قد قرَّ

ر   وظهور الدليل، حتى إنه رمحه اهلل توقف يف تكفري اجلاهل  إالَّ بعد قيام احلجةيكفِّ

بَّاد القبور إذا مل يتيرسَّ له من ين  .[325]مصباح الظالم ص. «بِّههمن ع 

 « امن  -رمحه اهلل  -والشيخ حممد ا عن إطالق  أعظم الناس توقف  وإحجام 

الكفر حتى أنه مل جيزم بتكفري اجلاهل الذي يدعو غري اهلل من أهل القبور أو غريهم 
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 .[98]منهاج التأسيس ص. «إذا مل يتيرس له من ينصحه ويبلغه احلجة التي يكفر مرتكبها

 )العذر باجلهل( م موانع التكفري من خالل الدرر السنيةأه

 العذر باجلهل عند أئمة الدعوة

 «يؤمن باهلل واليوم اآلخر، وحيب ما أحب اهلل ورسوله،  رجل كالمنا مع

ويبغض ما أبغض اهلل ورسوله، لكنه جاهل، قد لبست عليه الشياطني دينه; ويظن 

أنه كفر يدخل صاحبه يف النار، ما فعله; أن االعتقاد يف الصاحلني حق؛ ولو يدري 

 .[اإلمام 1/75].«ونحن نبني هلذا ما يوضح له األمر

 « الذي عىل عبد القادر، والصنم الذي عىل من عبد الصنمال نكفر وإذا كنا ،

، وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من مل ألجل جهلهمقرب أمحد البدوي، وأمثاهلام، 

ْتَاٌن َعظِيمٌ ▬نا، أو مل يكفر ويقاتل؟: يرشك باهلل إذا مل هياجر إلي بَْحانََك َهَذا هب   ♂س 

 .[اإلمام1/104].« [16]سورة النور آية: 

 « عىل كلمتني]أي من كتاب فيه طعن يف دعوة الشيخ[منه ولكن أنبهك ;

أفيظن  ،األوىل: قوله: إهنام نسبا من قبلهام إىل اخلروج من اإلسالم، والرشك األكرب

: اجعل لنا  اهل كام هلم آلهة، خرجوا من اإلسالم؟ أفيظن أن أن قوم موسى مل ا قالوا

: اجعل لنا ذات أنواط فحلف هلم أن هذا مثل  ملسو هيلع هللا ىلصأصحاب رسول اهلل  ملا قالوا

ملا  ملسو هيلع هللا ىلصقول قوم موسى: اجعل لنا  اهل، أهنم خرجوا من اإلسالم؟ أيظن: أن النبي 

أهنم خرجوا  « فقد أرشكمن حلف بغري اهلل»سمعهم حيلفون بآبائهم فنهاهم وقال: 

فرق بني الرشك املخرج من اإلسالم؟ إىل غري ذلك من األدلة التي ال حترص، فلم ي  

 .[اإلمام 2/44].«فرق بني اجلاهل واملعاندعن امللة، من غريه، ومل ي  

 « :عىل  (األذى)فهو عام، وأما عطف:  «ما من مسلم يصيبه أذى»وأما قوله
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يف كالم  عطف العام عىل اخلاص، وهو كثري جدا   الوصب، والنصب، واهلم; فمن

 العرب، ويف كالمنا.

 وأما سؤالكم: هل هذا يف املسلم الذي مل يصدر منه رشك بالكلية؟

، مع كونه جمتهدا يف وهو ال يدريمن املؤمن  الرشك الذي يصدرفنقول: أما 

 ، فأرجو أن ال خيرجه هذا من الوعد.اتباع أمر اهلل ورسوله

الصحابة أشياء من هذا الباب، كحلفهم بآبائهم، وحلفهم  وقد صدر من

ولكن إذا بالكعبة، وقوهلم: ما شاء اهلل وشاء حممد، وقوهلم: اجعل لنا ذات أنواط; 

 ، ومل جيادلوا فيه محية اجلاهلية ملذهب اآلباء والعادات.بان هلم احلق اتبعوه

ام، فإذا تليت وأما الذي يدعي اإلسالم، وهو يفعل من الرشك األمور العظ

 .[اإلمام 1/150] .«فليس هذا باملسلماستكرب عنها، عليه آيات اهلل 

العذر باجلهل يتناول حتى من وقف عىل األدلة وحتررت لديه ما دام مل 

 يكن هناك من يناضل عن املسألة فلعله مل تتضح له احلجة

 « ،ونعتذر عمن مىض بأهنم خمطئون معذورون، لعدم عصمتهم من اخلطأ

فإن قلت: هذا فيمن ذهل، فلام نبه انتبه، فام القول ...اإلمجاع يف ذلك ممنوع قطعاو

فيمن حرر األدلة، واطلع عىل كالم األئمة القدوة، واستمر مرصا عىل ذلك حتى 

، وال ملا تقدم أنه وال نقول: إنه كافر، وال مانع أن نعتذر ملن ذكرمات؟ قلت: 

يناضل عن هذه املسألة يف وقته، بلسانه لعدم من خمطئ، وإن استمر عىل خطئه، 

؛ بل الغالب عىل زمن وسيفه وسنانه، فلم تقم عليه احلجة، وال وضحت له املحجة

املؤلفني املذكورين التواطؤ عىل هجر كالم أئمة السنة يف ذلك رأسا، ومن اطلع 

عليه أعرض عنه، قبل أن يتمكن يف قلبه، ومل يزل أكابرهم تنهى أصاغرهم عن 
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 النظر يف ذلك، وصولة امللوك قاهرة ملن وقر يف قلبه يشء من ذلك إال منمطلق 

 .[1/236].«شاء اهلل منهم

 باب الفرق بني اجلاهل واملعاند

 « (من)  كان يستغيث باملخلوق عند الشدائد، بالنداء والدعاء، ويستغيث

أما حكم من فعل ذلك، وهو غري ...أو بالصاحلني ملسو هيلع هللا ىلصويتوسل، ويتوجه بنبيه 

وال معاند لإلسالم، فالفرق ظاهر بينه وبني من قصد الرشك  صد للرشك،قا

 .[ 253-10/252] .«والعناد، بعد معرفة التوحيد

 اخلطأ مانع

 « وهو ال يدري، مع كونه جمتهدا يف اتباع من املؤمن  الرشك الذي يصدرأما

 ، فأرجو أن ال خيرجه هذا من الوعد.أمر اهلل ورسوله

أشياء من هذا الباب، كحلفهم بآبائهم، وحلفهم  وقد صدر من الصحابة

ولكن إذا بالكعبة، وقوهلم: ما شاء اهلل وشاء حممد، وقوهلم: اجعل لنا ذات أنواط; 

 1/150] .«، ومل جيادلوا فيه محية اجلاهلية ملذهب اآلباء والعاداتبان هلم احلق اتبعوه

 .[اإلمام

 الشبهة مانع

 لوالتأوي باب التكفري وعارض الشبهة

 « معه، والتأويل الشبهة ما حرمه اهلل ورسوله، لقيام بإباحة ر ال يكفَّ فهذا

 .[8/487] .«املانع من تكفريه
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 مانع اإلكراه

 « ،إال املكرهوال فرق يف مجيع هذه النواقض بني اهلازل واجلاد واخلائف». 

 .[اإلمام 2/362]

 مانع التأويل

 « اخلمر كقدامة وأصحابه ظنوا أهنا ملا استحل طائفة من الصحابة والتابعني

عىل ما فهموا من آية املائدة، اتفق علامء كعمر وعيل وغريمها  تباح ملن عمل صاحلا  

عىل أهنم يستتابون، فإن أرصوا عىل االستحالل كفروا، وإن أقروا بالتحريم جلدوا؛ 

 فلم يكفروهم باالستحالل ابتداء ألجل الشبهة، حتى يبني هلم احلق؛ فإن أرصوا

الذين نفوا أن يكون اهلل فوق العرش: أنا لو للجهمية كفروا، وهلذا كنت أقول 

، وأنتم عندي ال تكفرون، ألنكم جهال ونحن نعلم بالرضورة وافقتكم كنت كافرا  

من األحياء وال األموات، ال األنبياء  مل يرشع ألمته أن يدعوا أحدا   ملسو هيلع هللا ىلصأن الرسول 

لفظ االستعاذة وال غريمها، كام أنه مل يرشع هلم وال غريهم، ال بلفظ االستغاثة وال ب

السجود مليت، وال إىل غري ميت ونحو ذلك، بل نعلم أنه هنى عن ذلك كله، وأنه 

لغلبة اجلهل، وقلة العلم بآثار الرسالة يف  من الرشك الذي حرمه اهلل ورسوله، لكن

ه الرسول; وهلذا كثري من املتأخرين، مل يمكن تكفريهم بذلك حتى يبني هلم ما جاء ب

ما بينت هذه املسألة قط ملن يعرف أصل دين اإلسالم إال تفطن له، وقال: هذا 

أصل دين اإلسالم. وكان بعض أكابر الشيوخ العارفني من أصحابنا يقول: هذه 

ا يف املسائل التي خلصها من كالم شيخ اإلسالم ص .«أعظم ما بينته لنا ر   .[100-99]نقله إمام الدعوة مقرِّ



قواعد هامة يف باب قيام احلجة والعذر 

 باجلهل
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معنى قيام احلجة والفرق بني بلوغ احلجة، والتعريف هبا، وفهمها 

 فهم هداية وتوفيق

ءة املسائل املتعلقة بقيام احلجة يف  من أهم القواعد التي تضبط لك فهمك يف قرا

 الدرر السنية وغريها، أن تعرف أن قيام احلجة عىل ثالث مراحل: 

 بلوغ احلجة ونريد به هنا جمرد إيصال احلجة إىل سمع املخالف. : أ

التعريف هبا وإزالة الشبهة، فهذه املرحلة هي رشح فهم داللة احلجة: وهو  : ب

للحجة وبيان هلا يتناسب مع حال املخالف، مع مناقشة للشبهات التي 

 .يعرضها

 االلتزام بمضموهنا.فهم احلجة فهم هداية وتوفيق، بمعنى االقتناع هبا و : ج

وال خيفى أن إقامة احلجة يكفي فيها املرحلة األوىل والثانية، أما املرحلة الثالثة 

 فليست يف يد البرش أصال بل هي توفيق من اهلل تبارك وتعاىل.

 إذا تبنيَّ ذلك، فإن بعض املوافقني ألئمة الدعوة خالفوهم يف هذه النقطة حتديدا  

يع القول بأن لف إذا مل يقتنع باحلجة ومل يلتزم هبا فال نستطأن املخا م:وكان من رأهي

 احلجة قد قامت عليه، بل نعذره بجهله!

فبنيَّ أئمة الدعوة خطأ هذه الدعوى، ويف مقام ردها قد جتد بعض أئمة الدعوة 

ينكر رشط إقامة احلجة، والعذر باجلهل، وإنام يريد إنكار تضمني إقامة احلجة 

 ملذكورة(، وإنكار أن من مل يفهم فهم هداية وتوفيق أنه يعذر بجهله.)املرحلة الثالثة ا

وهلذا ستجدهم يقولون يف مثل هذا السياق مثال: أهل اجلاهلية مل يعذرهم اهلل 

، واملقصود واضح، فأهل اجلاهلية وقامت عليهم احلجة ببلوغ القرآن بجهلهم

نية بلغتهم احلجة  ا القرآ ذكور هو ما يقابل فهم اهلداية وجهلهم امل، وفهموها فهام تام 

 والتوفيق من الضالل.
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وستجدهم ينكرون رشط فهم احلجة، واملقصود كام نصوا عليه أن يكون فهام 

كفهم أيب بكر الصديق ريض اهلل عنه، وهو فهم اهلداية والتوفيق، وإال ففهم املعنى 

 يشرتك فيه أبو بكر ريض اهلل عنه ومرشكو اجلاهلية.

أحسنت فهمها انحلت لديك بعض اإلشكاالت التي قد  وهذه القاعدة إن

ءة   .الدرر السنية بعض نصوصتعرض لديك عند قرا

 والنقوالت التالية من الدرر السنية تبني األمر، واملوفق من وفقه اهلل.

 « فإن كان املعني ال يكفر إال إذا قامت عليه احلجة، فمن املعلوم أن قيامها

، بل إذا بلغه مثل فهم أيب بكر ريض اهلل عنه ورسوله، ليس معناه: أن يفهم كالم اهلل

كالم اهلل ورسوله، وخال من يشء يعذر به، فهو كافر، كام كان الكفار كلهم تقوم 

األنعام  ♂َوَجَعْلنَا َعىَل ق ل وهِبِْم أكنةأن يفقهوه▬عليهم احلجة بالقرآن، مع قول اهلل: 

َوابِّ ِعنَْد ▬وقوله: 25 مُّ اْلب ْكم  الَِّذينَ إِنَّ رَشَّ الدَّ  الصُّ
ِ
 .[10/69].« ♂ال َيْعِقل ونَ  اَّللَّ

 « ولكن ملسو هيلع هللا ىلصوكل من بلغه القرآن، فقد قامت عليه احلجة بالرسول ،

 .[10/240] .«اجلاهل حيتاج إىل من يعرفه بذلك من أهل العلم، واهلل أعلم

باب نصوص قد تشكل عىل رشط إقامة احلجة واملقصود إنام هو عدم 

 فهم اهلداية والتوفيقاشرتاط 

 « د به اجلهل الذي يقابل وما وقع يف كالمهم من نفي اإلعذار باجلهل يرا

 :فهم اهلداية والتوفيق

وسئل الشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحن أبا بطني، رمحه اهلل: عمن ارتكب شيئا 

 من املكفرات جهال، يكفر إذا كان جاهال بكون ما ارتكبه كفر، أم ال؟

ن وٍح َوالنَّبِيِّنَي ِمْن َبْعِدهِ  إِنَّا أَْوَحيْنَا إَِليَْك َكاَم أَْوَحيْنَا إىَِل ▬تعاىل: فأجاب: قال 
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َوأَْوَحيْنَا إىَِل إِْبَراِهيَم َوإِْساَمِعيَل َوإِْسَحاَق َويَْعق وَب َواأْلَْسبَاِط َوِعيَسى َوأَيُّوَب َوي ون َس 

دَ  َلياَْمَن َوآَتيْنَا َداو  وَن َوس  ال  مَلْ  َوَهار  س  ْم َعَليَْك ِمْن َقبْل  َور  ال  َقْد قََصْصنَاه  س  َزب ورا  َور 

وَن لِلنَّاِس  نِْذِريَن لِئاَلَّ يَك  يَن َوم  ِ برَشِّ ال  م  س  ْم َعَليَْك َوَكلََّم اَّللَّ  م وَسى َتْكلِيام  ر  ْصه  َنْقص 

ِل َوَكاَن اَّللَّ  َعِزيز س  ٌة بَْعَد الرُّ جَّ  ح 
ِ
 .♂ا  َحِكيام  َعىَل اَّللَّ

يف عدم اإليامن به وبام جاء به، بكونه مل  ملسو هيلع هللا ىلصفال عذر ألحد بعد بعثة حممد 

يفهم حجج اهلل وبيناته ألن اهلل سبحانه أخرب عن الكفار بعدم الفهم، فقال تعاىل: 

وه  َويِف آَذاهِنِْم َوقْرا  ▬ َّة  أَْن يَْفَقه  وا إهِنَّ  ▬وقال:  ♂َوَجَعْلنَا َعىَل ق ل وهِبِْم أَكِن َذ  م  اختَّ

ونَ  ْهتَد   َوحَيَْسب وَن أهَنَّ ْم م 
ِ
يَاطنَِي أَْولِيَاَء ِمْن د وِن اَّللَّ ْم ▬وقال:  ♂الشَّ ْمٌي فَه  مٌّ ب ْكٌم ع  ص 

 .♂ال يَْعِقل ونَ 

واآليات يف وصفهم بغاية اجلهل، كثرية معلومة، فلم يعذرهم تعاىل بكوهنم مل 

ق ْل ▬م من أهل النار، كام يف قوله تعاىل: يفهموا، بل رصح بتكفري هذا اجلنس، وأهن

ْم حَيَْسب وَن أهَنَّ   ْنيَا َوه  ْم يِف احْلَيَاِة الدُّ يَن أَْعاَمال  الَِّذيَن َضلَّ َسْعي ه  ْم بِاأْلَْخرَسِ ْم َهْل ن نَبِّئ ك 

ِْم َولَِقائِِه فََحبِ  وا بِآياِت َرهبِّ نْعا  أ وََلَِك الَِّذيَن َكَفر  ِْسن وَن ص  طَْت أَْعاَمهل  ْم َفال ن ِقيم  هَل ْم حي 

نِْس هَل ْم ق ل وٌب ال ▬، وقوله:  ♂َيْوَم اْلِقيَاَمِة َوْزنا   نِّ َواأْلِ َوَلَقْد َذَرأْنَا جِلََهنََّم َكثرِيا  ِمَن اجْلِ

وَن هِبَا َوهَل ْم آَذاٌن ال َيْسَمع وَن هِبَا  ٌ ال ي برِْص  وَن هِبَا َوهَل ْم أَْعني  أ وََلَِك َكاأْلَنَْعاِم بَْل َيْفَقه 

م  اْلَغافِل ونَ  ْم أََضلُّ أ وََلَِك ه  وأما قول الشيخ رمحه اهلل، ملا ذكر شيئا من  ....♂ه 

ع الرشك احلادث يف هذه األمة، قال: لكن لغلبة اجلهل، وقلة العلم بآثار الرسالة  أنوا

ما جاء به الرسول يف كثري من املتأخرين، مل يمكن تكفريهم بذلك، حتى يبني هلم 

 .[10/352] .«املعرفةبعد العناد ، مل يقل: حتى يتبني، فتحقق منهم ملسو هيلع هللا ىلص

 « أي من املعلوم  فقد بني أنه ال عذر ألحد يف اجلهل هبذه األمور ونحوها[

وبلوغ حجج اهلل وبيناته، وإن مل يفهمها من  ملسو هيلع هللا ىلص، بعد بعثته من الدين بالرضورة[
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ال بفهمها، فبلوغ احلجة يشء  ه ببلوغ احلجة،بلغته، فحجة اهلل قائمة عىل عباد

وفهمها يشء آخر؛ وهلذا مل يعذر اهلل الكفار بعدم فهمهم، بعد أن بلغتهم حجته 

 .[10/360] .«وبيناته، وهذا ظاهر بحمد اهلل

 « فلو كان هذا احلكم موقوفا عىل فهم احلجة، مل نكفر ونقتل إال من علمنا

ن؛ بل آخر كالمه رمحه اهلل، يدل عىل أنه يعترب أنه معاند خاصة، وهذا بني البطال

فهم احلجة، يف األمور التي ختفى عىل كثري من الناس، وليس فيها مناقضة للتوحيد 

 .[10/368] .«والرسالة، كاجلهل ببعض الصفات

 « يف اخلوارج ما قال،  ملسو هيلع هللا ىلصومما يبني أن اجلهل ليس بعذر يف اجلملة، قوله

علوم: أنه مل يوقعهم ما وقعوا فيه إال اجلهل، وهل صار مع عبادهتم العظيمة؛ ومن امل

 .[10/391] «اجلهل عذرا هلم؟

باب قد يطلقون عدم العذر باجلهل ويراد بذلك فيام كان معروفا من 

 الدين بالرضورة ويف مكان قد انترش فيه العلم واحلجة

 « ،م فقد تقوإن قيام احلجة خيتلف باختالف األزمنة واألمكنة واألشخاص

وىف بقعة وناحية دون أ خرى كام أهنا تقوم دون زمان حجة اهلل عىل الكفار ىف زمان 

 ( ط.دار السلفية بالقاهرة[414]ابن القيم: طريق اهلجرتني )ص.«عىل شخص دون آخر

 « إنه ال يكفر -، رمحه اهلل ]بن عبد الوهاب[ عن الشيخ حممد -وأما قوله :

ز، ونحوه، وال  يكفر الوثني حتى يدعوه، وتبلغه احلجة، من كان عىل قبة الكوا

فيقال: نعم; فإن الشيخ حممدا رمحه اهلل، مل يكفر الناس ابتداء، إال بعد قيام احلجة 

بآثار الرسالة، ولذلك قال: جلهلهم  والدعوة، ألهنم إذ ذاك يف زمن فرتة، وعدم علم

 مل يفهموها. وعدم من ينبههم، فأما إذا قامت احلجة، فال مانع من تكفريهم وإن
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ويف هذه األزمان، خصوصا يف جهتكم، قد قامت احلجة عىل من هناك، 

واتضحت هلم املحجة، ومل يزل يف تلك البالد من يدعو إىل توحيد اهلل، ويقرره، 

ويناضل عنه، ويقرر مذهب السلف، وما دلت عليه النصوص من الصفات العلية، 

ع اجلهمية، ومن عىل طريقتهم، حتى واألسامء القدسية، ويرد ما يشبه به بعض أتبا

صار األمر يف هذه املسائل،؛ يف تلك البالد، أظهر منه يف غريها، وال ختفى 

يف قيام احلجة  -واحلالة هذه  -النصوص واألدلة، حتى عىل العوام؛ فال إشكال 

 وبلوغها، عىل من يف جهتكم من املبتدعة، والزنادقة الضالل.

ويشبه هبا، إال من غلب جانب اهلوى، ومال إىل وال جيادل يف هذه املسألة، 

 .[435-10/434] .«املطامع الدنيوية، واشرتى بآيات اهلل ثمنا قليال، واهلل أعلم

قد يطلق اإلمام أن املرء يكفر وال يعذر بجهله ويريد ما إذا كان 

ا، وهو يعرف أنه حمرم، ولكنه جيهل أنه يكفر تقصد أن يقول  قوال حمرما

بجهله باحلكم املرتتب عىل القول أو الفعل الذي يعرف  به، فال يعذر

 أنه خمالفة رشعية

 « إذا نطق بكلمة الكفر ومل يعلم معناها رصيح واضح أنه يكون نطق بام ال

يعرف معناه، وأما كونه أنه ال يعرف أهنا تكفره فيكفي فيه قوله )ال تعتذروا قد 

]مؤلفات الشيخ، . «أهنا ال تكفرهم ظانني ملسو هيلع هللا ىلصكفرتم بعد إيامنكم( فهم يعتذرون للنبي 

 .[65لقسم الثالث، فتاوى ومسائل صا
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 التكفري بالعمومهتمة 

 هل يكفر الشيخ بالعموم؟

 « فنقول: سبحانك هذا هبتان يكفرون بالعمومفإن قال قائلهم: إهنم ;

عظيم، الذي نكفر، الذي يشهد أن التوحيد دين اهلل، ودين رسوله، وأن دعوة غري 

طلة، ثم بعد هذا يكفر أهل التوحيد، ويسميهم اخلوارج، ويتبني مع أهل اهلل با

 .[االمام 1/63] .«القبب عىل أهل التوحيد

 « فذلك من هبتان األعداء، الذين يصدون به نكفر بالعموموأما القول: أنا ،

ْتَاٌن َعظِيمٌ ▬عن هذا الدين، ونقول:  بَْحانََك َهَذا هب   1/100] [16]سورة النور آية: « ♂س 

 .[اإلمام

 « ونوجب اهلجرة نكفر بالعموموأما الكذب والبهتان، فمثل قوهلم: إنا ،

إلينا عىل من قدر عىل إظهار دينه، وإنا نكفر من مل يكفر، ومن مل يقاتل، ومثل هذا 

وأضعاف أضعافه، فكل هذا من الكذب والبهتان، الذي يصدون به الناس عن دين 

 .[اإلمام 1/104].«اهلل ورسوله

 «أنا نكفر الناس عىل  سرتا للحق، وتلبيسا عىل اخللق - وأما ما يكذب علينا

 اإلطالق أهل زماننا، ومن بعد الستامئة، إال من هو عىل ما نحن عليه.

ومن فروع ذلك: أنا ال نقبل بيعة أحد إال بعد التقرير عليه بأنه كان مرشكا، 

ه اخلرافات. وأشباهها ملا استفهمنا فجميع هذ ...وأن أبويه ماتا عىل اإلرشاك باهلل

بنا يف كل مسألة من ذلك: سبحانك هذا هبتان عظيم،  عنها من ذكر أوال، كان جوا

 .[1/229] .«فمن روى عنا شيئا من ذلك، أو نسبه إلينا، فقد كذب علينا وافرتى

 « ملسو هيلع هللا ىلص، حتى يقولوا: إهنم يسبون النبي بالعظائمويرموننا عندكم ،
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 .[1/263].«مومويكفرون الناس بالع

 « من حممد بن عبد الوهاب، إىل من يصل إليه من املسلمني، سالم عليكم

 ورمحة اهلل وبركاته.

وبعد: ما ذكر لكم عني: أين أكفر بالعموم، فهذا من هبتان األعداء، وكذلك 

قوهلم: إين أقول من تبع دين اهلل ورسوله، وهو ساكن يف بلده، أنه ما يكفيه حتى 

د اتباع دين اهلل ورسوله، يف أي أرض جييء عندي، ف هذا أيضا من البهتان؛ إنام املرا

 كانت.

ولكن نكفر من أقر بدين اهلل ورسوله، ثم عاداه وصد الناس عنه ; وكذلك 

من عبد األوثان، بعدما عرف أهنا دين املرشكني، وزينه للناس، فهذا الذي أكفره؛ 

معاند، أو جاهل؛ واهلل أعلم، وكل عامل عىل وجه األرض يكفر هؤالء، إال رجل 

 .[10/131].«والسالم

ئمة الدعوة نسبته اإلمام وأ معنى التكفري بالعموم الذي أنكر باب ما

 إليهم

والسامعون كالم الشيخ، يف قوله: إنا ال نكفر بالعموم، فالفرق بني العموم 

 واخلصوص ظاهر.

 «،ومن قامت  فالتكفري بالعموم: أن يكفر الناس كلهم عاملهم وجاهلهم

التكفري باخلصوص، فهو: أن ال يكفر إال من  عليه احلجة ومن مل تقم عليه; وأما

 .[145-10/144].«قامت عليه احلجة بالرسالة، التي يكفر من خالفها

 هل كان أئمة الدعوة يكفرون من مات عىل عقائد الرشك مطلقاا 

 «قامت عليه ، ووضحت له املحجة، ومن بلغته دعوتنا للحق وال نكفر إال
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ونعتذر عمن مىض بأهنم خمطئون معذورون، لعدم عصمتهم من ....احلجة

 .[235-1/234].«اخلطأ

 « ،صاحب الربدة وغريه، ممن يوجد الرشك يف كالمه، والغلو يف الدين

، ال حيكم بكفرهم، وإنام الواجب إنكار هذا الكالم، وبيان أن من اعتقد هذا  وماتوا

ر; وأما القائل: فريد أمره إىل اهلل سبحانه، وال ينبغي عىل الظاهر، فهو مرشك كاف

  .[148-10/147] .«التعرض لألموات، ألنه ال يعلم هل تابوا أم ال

 وأخطأ يف هذا الباب من صحت ديانته واشتهر صالحه

 « ونحن كذلك ال نقول بكفر من صحت ديانته، وشهر صالحه، وعلم

األمة، ببذل نفسه لتدريس العلوم ورعه وزهده، وحسنت سريته، وبلغ من نصحه 

النافعة، والتآليف فيها، وإن كان خمطئا يف هذه املسألة أو غريها، كابن حجر 

اهليتمي، فإنا نعرف كالمه يف الدر املنظم، وال ننكر سمة علمه، وهلذا نعتني بكتبه، 

ء كرشح األربعني، والزواجر، وغريها، ونعتمد عىل نقله إذا نقل ألنه من مجلة علام

 .[1/236] .«املسلمني



هامة يف أبواب التكفريوقواعد متفرقات 

 تضبط لك فهم الدرر السنية 
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قاعدة التفريق بني تكفري النوع )عىل وجه العموم واإلطالق( وتكفري 

 املعني

 يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية:

وَص  نَِّة َون ص   (اْلَوِعيدِ )َفِإنَّ ن ص  تِي يِف اْلِكَتاِب َوالسُّ ِة بِالتَّْكِفرِي الَّ وَص اأْلَِئمَّ

وَجبَِها يِف  ب وت  م  ِ َوالتَّْفِسيِق َوَنْحِو َذلَِك اَل ي ْستَْلَزم  ث  ِجَدْت  َحقِّ امْل َعنيَّ إالَّ إَذا و 

نِع   وط  َواْنَتَفْت امْلََوا  .[10/372]جمموع الفتاوى . الرشُّ 

ا َفي ْطَلق  اْلَقْول  بَِتْكِفرِي َصاِحبِِه  َوَحِقيَقة  اأْلَْمِر يِف َذلَِك: َأنَّ اْلَقْوَل َقدْ  ْفر  ون  ك  َيك 

َو َكاِفٌر َلِكنَّ  َ َوي َقال  َمْن َقاَل َكَذا َفه  ْخَص امْل َعنيَّ ْفِرِه َحتَّى الَِّذي َقاَله  الشَّ َْكم  بِك  اَل حي 

وَم  َها.َتق  ر  َتاِرك  تِي َيْكف  ة  الَّ  .[23/345]جمموع الفتاوى ..َعَليِْه احْل جَّ

 وقال:

لنَِي  ِة َما َأَصاَب اأْلَوَّ وِم يِف َكاَلِم اأْلَِئمَّ م  َوَحِقيَقة  اأْلَْمِر أهَنَّ ْم َأَصاهَب ْم يِف َأْلَفاِظ اْلع 

َو َكافٌِر اْعَتَقَد  ْم َقال وا: َمْن َقاَل َكَذا َفه  لَّاَم َرَأْوه  اِرِع ك  وِص الشَّ وِم يِف ن ص  م  يِف َأْلَفاِظ اْلع 

وا َأنَّ امْل   لِّ َمْن َقاَله  َومَلْ َيَتَدبَّر  نِع  ْسَتِمع  َأنَّ َهَذا اللَّْفَظ َشاِمٌل لِك  وٌط َوَمَوا التَّْكِفرَي َله  رش  

 ِ  َوأَنَّ َتْكِفرَي امْل ْطَلِق اَل َيْستَْلِزم  َتْكِفرَي امْل َعنيَّ
ِ ِجَدْت  َقْد َتنَْتِقي يِف َحقِّ امْل َعنيَّ إالَّ إَذا و 

نِع  ال وط  َواْنَتَفْت امْلََوا  .رشُّ 

وا   ر  وا َهِذِه العمومات مَلْ ي َكفِّ ِذيَن َأْطَلق  ِة: الَّ َة اأْلَِئمَّ َماَم أمَْحَد َوَعامَّ بنَيِّ  َهَذا َأنَّ اإْلِ ي 

َماَم َأمْحَد  َم هِبََذا اْلَكاَلِم بَِعيْنِِه. َفِإنَّ اإْلِ ِذيَن  (اجْلَْهِميَّة)ارَشَ َقْد بَ  -َمَثال   -َأْكَثَر َمْن َتَكلَّ الَّ

ِه َوَفَتن وا امْل ْؤِمننَِي 
 َوْقتِ

ِ
َلاَمء ر ع 

َفاِت َواْمَتَحن وه  َوَسائِ ِن َوَنْفِي الصِّ ْرآ َدَعْوه  إىَل َخْلِق اْلق 

ِب َواحْلَبِْس َواْلَقتِْل  ْ ِم بِالرضَّ ْم َعىَل التََّجهُّ وه  ِفق  ْ ي َوا ِذيَن مَل َواْلَعْزِل َعْن َوامْل ْؤِمنَاِت الَّ

وِّ بَِحيْث  َكاَن  َهاَدِة َوَتْرِك خَتِْليِصِهْم ِمْن َأيِْدي اْلَعد  اْلِواَلَياِت َوَقْطِع اأْلَْرَزاِق َوَردِّ الشَّ
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لَّ  وَن ك  ر  ِهْم: ي َكفِّ َضاِة َوَغرْيِ اَلِة َواْلق   َكثرٌِي ِمْن أ ويِل اأْلَْمِر إْذ َذاَك ِمْن اجْلَْهِميَّة ِمْن اْلو 

وَن  م  ِن َوحَيْك  ْرآ َفاِت ِمثِْل اْلَقْوِل بَِخْلِق اْلق  ا هَل ْم َعىَل َنْفِي الصِّ ِفق  َوا ْن جهميا م  ْ َيك  َمْن مَل

وٍّ َواَل ي ْعط وَنه  َشيْئ ا ِمنْ  وَنه  ِمْن َعد  وَنه  ِواَلَية  َواَل ي ْفتِك  ْكِمِهْم يِف اْلَكاِفِر َفاَل ي َولُّ  ِفيِه بِح 

ْتيَا َواَل ِرَواَية  َوَيْمتَِحن وَن النَّاَس ِعنَْد اْلِواَلَيِة َبيِْت املَْ  اِل َواَل َيْقَبل وَن َله  َشَهاَدة  َواَل ف 

وا َله   ْرآِن َحَكم  َهاَدِة َوااِلْفتَِكاِك ِمْن اأْلرَْسِ َوَغرْيِ َذلَِك. َفَمْن أََقرَّ بَِخْلِق اْلق  َوالشَّ

ياَمِن َوَمْن مَلْ ي ِقرَّ 
ياَمِن َوَمْن َكاَن َداِعي ا إىَل َغرْيِ  بِاإْلِ ْكِم َأْهِل اإْلِ وا َله  بِح  م  ْ حَيْك  بِِه مَل

َعاَء إىَل  ِم َفِإنَّ الدُّ وه . َوَمْعل وٌم َأنَّ َهَذا ِمْن أَْغَلِظ التََّجهُّ ب وه  َوَحَبس  ِم َقَتل وه  َأْو رَضَ  التََّجهُّ

َقاَلِة َأْعَظم  ِمنْ   إَليَْها َقْوهِلَا َوإِ  امْلَ
ِ
َعاء ِد الدُّ رَّ َ وَبَة َتاِرِكَها أَْعَظم  ِمْن جم  ق  َثاَبة  َقاِئِلَها َوع 

َماَم َأمْحَد َدَعا لِْلَخِلي ِب. ث مَّ إنَّ اإْلِ ْ وَبِة بِالرضَّ ق  وَبة  بِاْلَقْتِل لَِقاِئِلَها َأْعَظم  ِمْن اْلع  ق  َفِة َواْلع 

َبه  َوَحبََسه   ِه. مِمَّْن رَضَ  إىَل  َوَغرْيِ
ِ
َعاء َواْسَتْغَفَر هَل ْم وحللهم مِمَّا َفَعل وه  بِِه ِمْن الظُّْلِم َوالدُّ

ْ جَي ْز ااِلْستِْغَفار  هَل ْم؛ َفِإنَّ  ْساَلِم مَل
يَن َعْن اإْلِ ْرَتدِّ ْفٌر َوَلْو َكان وا م  َو ك  اْلَقْوِل الَِّذي ه 

اِر اَل جَي وز  بِاْلِكَتاِب  ل  َواأْلَْعاَمل  ِمنْه   ااِلْستِْغَفاَر لِْلَكفَّ مْجَاِع َوَهِذِه اأْلَْقَوا نَِّة َواإْلِ َوالسُّ

ِذيَن َكان   وا امْل َعيَّننَِي ِمْن اجْلَْهِميَّة الَّ ر  حَيٌة يِف َأهنَّ ْم مَلْ ي َكفِّ
ِة رَصِ ِه ِمْن اأْلَِئمَّ وا َوِمْن َغرْيِ

َ اَل ي   نَّ اَّللَّ
ل وٌق َوإِ ن  خَمْ ْرآ ول وَن: اْلق  لُّ َعىَل َأنَّه  َيق  َرى يِف اآْلِخَرِة َوَقْد ن ِقَل َعْن َأمْحَد َما َيد 

َْمل  ا ْسَأَلِة ِرَواَيَتاِن َفِفيِه َنظٌَر أَْو حي  ْذَكَر َعنْه  يِف امْلَ ا َأْن ي  َعيَّننَِي َفَأمَّ ا م  َر بِِه َقْوم  أْلَْمر  َعىَل َكفَّ

َره  بِعَ  : َمْن َكفَّ وط  التَّْكِفرِي التَّْفِصيِل. َفي َقال  ِجَدْت ِفيِه رش   لِيِل َعىَل َأنَّه  و  يْنِِه؛ َفِلِقيَاِم الدَّ

ِه َهِذِه َمَع إْطاَلِق َقْولِِه   َذلَِك يِف َحقِّ
ِ
ْره  بَِعيْنِِه؛ َفاِلْنتَِفاء ْ ي َكفِّ ه  َوَمْن مَل نِع  َواْنَتَفْت َمَوا

لِ  وِم. َوالدَّ م  مْجَاع  بِالتَّْكِفرِي َعىَل َسبِيِل اْلع  نَّة  َواإْلِ يل  َعىَل َهَذا اأْلَْصِل: اْلِكَتاب  َوالسُّ

بَْحاَنه  َوَتَعاىَل:  : َفَقْول ه  س  ا اْلِكَتاب  . َأمَّ َبار 
نَاٌح فِياَم أَْخطَأْت ْم ▬َوااِلْعتِ ْم ج  َوَليَْس َعَليْك 

 . ♂ْخطَأْنَاَربَّنَا اَل ت َؤاِخْذَنا إْن َنِسينَا أَْو أَ ▬وَقْوله َتَعاىَل  ♂بِهِ 

َرْيَرَة َعْن النَّبِيِّ  ْسِلٍم َعْن أيَِب ه  َ َتَعاىَل َقاَل: » ملسو هيلع هللا ىلصَوَقْد َثبََت يِف َصِحيِح م  أَنَّ اَّللَّ

  ملسو هيلع هللا ىلصَقْد َفَعْلت مَلَّا َدَعا النَّبِيُّ 
ِ
َعاء . َوَرَوى اْلب َخاِريُّ يِف َصِحيِحِه  «َوامْل ْؤِمن وَن هِبََذا الدُّ
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وَرِة اْلَبَقَرِة ِمْن »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيَّ  َعْن اْبِن َعبَّاٍس َأنَّ  أ ْعطِيت َفاحِتََة اْلِكَتاِب َوَخَواتِيَم س 

يَه  »َو  «َكنٍْز حَتَْت اْلَعْرشِ 
ْ بَِحْرِف ِمنَْها إالَّ أ ْعطِ ْ َيْقَرأ ِ «َأنَّه  مَل . َوإَِذا َثبََت بِاْلِكَتاِب امْل َفرسَّ

َ َقْد َغفَ  نَِّة َأنَّ اَّللَّ السُّ
ف وظ ا َوَليَْس يِف بِ ا حَمْ وم  م  ِة اخْلََطَأ َوالنِّْسيَاَن َفَهَذا َعامٌّ ع  َر هِلَِذِه اأْل مَّ

َب  ئ ا َعىَل َخَطِئِه َوإِْن َعذَّ
طِ ْ ِة خم  ب  ِمْن َهِذِه اأْل مَّ َ ي َعذِّ ِعيَِّة َما ي وِجب  أَنَّ اَّللَّ ْ اَلَلِة الرشَّ  الدَّ

ِة. َو امْل ْخطَِئ. ِمْن َغرْيِ َهِذِه ا ا)أْل مَّ َرْيَرَة أَنَّ  (َأيْض  ِحيح ِمْن َحِديِث َأيِب ه  َقْد َثبََت يِف الصَّ

 
ِ
وَل اَّللَّ ال  مَلْ َيْعَمْل َخرْي ا َقطُّ َفَقاَل أِلَْهِلِه: إَذا َماَت َفَأْحِرق وه  ث مَّ »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَرس  إنَّ َرج 

َوا نِْصَفه  يِف اْلرَبِّ َونِْصَفه  يِف اْلبَ  ب ه  ا ْذر  َبنه  َعَذاب ا اَل ي َعذِّ ْن َقَدَر اَّللَّ  َعَليِْه َلي َعذِّ
 َلئِ
ِ
ْحِر َفَواَّلَلَّ

ْم َفَأَمَر اَّللَّ  اْلرَبَّ َفَجَمَع َما ِفي ِه َكاَم َأَمَره 
ل  َفَعل وا بِ ج  نَي َفَلامَّ َماَت الرَّ

ِ
ا ِمْن اْلَعامَل ِه َأَحد 

َو َقاِئٌم َبنْيَ َيَدْيِه. ث مَّ َقاَل: مِلَ َفَعْلت َهَذا؟ َقاَل ِمْن َوَأَمَر اْلَبْحَر َفَجَمَع َما ِفيِه فَ  ِإَذا ه 

؛ َفَغَفَر اَّللَّ  َله    .«َخْشيَتِك َيا َربِّ َوَأنَْت َأْعَلم 

تٌِر َعْن النَّبِيِّ  َتَوا َرَواه  َأْصَحاب  احْلَِديِث َواأْلََسانِيِد ِمْن  ملسو هيلع هللا ىلصَوَهَذا احْلَِديث  م 

ِهْم َعْن النَّبِيِّ  َحِديِث َأيِب  ْقبََة ْبِن َعْمٍرو َوَغرْيِ َذْيَفَة َوع  وٍه  ملسو هيلع هللا ىلصَسِعيٍد َوح  ج  ِمْن و 

ِهمْ  ْل َذلَِك لَِغرْيِ ْم اْلِعْلَم اْليَِقينِيَّ َوإِْن مَلْ حَيْص  ه  ِفيد  َا ت  َدٍة َيْعَلم  َأْهل  احْلَِديِث أهَنَّ َتَعدِّ  مِمَّْن م 

ْم يِف َأْسبَاِب  كه   مَلْ َيرْشَ
ِ
ْدَرِة اَّللَّ كُّ َواجْلَْهل  يِف ق  ل  َكاَن َقْد َوَقَع َله  الشَّ ج  اْلِعْلِم. َفَهَذا الرَّ

ه  إَذا َفَعَل  ِرَي َوَعىَل َأنَّه  ي ِعيد  امْلَيَِّت َوحَيرْش    َتَعاىَل َعىَل إَعاَدِة اْبِن آَدَم؛ َبْعَد َما أ ْحِرَق َوذ 

ا)ياَمِن: بِِه َذلَِك َوَهَذاِن َأْصاَلِن َعظِ  َ مه  ياَمن  بَِأنَّه  َعىَل  (َأَحد  َو اإْلِ  َتَعاىَل َوه 
ِ
َتَعلٌِّق بَِاَّللَّ م 

 َقِديٌر. َو 
ٍ
ء لِّ يَشْ َ ي ِعيد  َهَذا امْلَيَِّت  (الثَّايِن )ك  ياَمن  بَِأنَّ اَّللَّ

َو اإْلِ َتَعلٌِّق بِاْليَْوِم اآْلِخِر. َوه  م 

ْؤِمن ا بِاْليَْوِم اآْلِخِر يِف  َوجَيِْزيِه َعىَل َأْعاَملِِه َوَمعَ   يِف اجْل ْمَلِة َوم 
ِ
ْؤِمن ا بِاَّلَلَّ َهَذا َفَلامَّ َكاَن م 

َ ي ثِيب  َوي َعاِقب  َبْعَد امْلَْوِت َوَقْد َعِمَل َعَمال  َصاحِل ا  َو َأنَّ اَّللَّ َو َخْوف ه   -اجْل ْمَلِة َوه  َوه 

ن و  َأْن ي َعاِقَبه  َعىَل ذ 
ِ
 َواْليَْوِم اآْلِخِر  -بِِه ِمْن اَّللَّ

ِ
ياَمِن بِاَّلَلَّ َغَفَر اَّللَّ  َله  باَِم َكاَن ِمنْه  ِمْن اإْلِ

ِحيِح َعْن النَّبِيِّ  ا: َفَقْد َثَبَت يِف الصَّ الِِح. َوَأيْض  ِْرج  ِمْن » ملسو هيلع هللا ىلصَواْلَعَمِل الصَّ َ خي  إنَّ اَّللَّ

 .«ِمْن إياَمنٍ  النَّاِر َمْن َكاَن يِف َقْلبِِه ِمْثَقال  ِدينَارٍ 
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ِْرج  ِمْن النَّاِر َمْن َكاَن يِف َقْلبِِه ِمْثَقال  َحبٍَّة »َويِف ِرَواَيٍة:  ِمْثَقال  ِدينَاٍر َمْن َخرْيٍ ث مَّ خي 

ِرج  ِمْن النَّاِر َمْن َكاَن يِف َقْلبِِه ِمثَْقال  » «َمْن َخرْيٍ »َويِف ِرَواَيٍة  «ِمْن َخْرَدٍل ِمْن إياَمنٍ  ْ َوخي 

ٍة ِمْن إياَمٍن أَْو َخرْيٍ ذَ  وِص امْل ْسَتِفيَضِة َعْن النَّبِيِّ  «رَّ ه  ِمْن النُّص  لُّ  ملسو هيلع هللا ىلصَوَهَذا َوَأْمَثال  َيد 

ياَمَن  ياَمِن َواخْلرَْيِ َوإِْن َكاَن َقِليال  َوَأنَّ اإْلِ ٌء ِمْن اإْلِ َلَّد  يِف النَّاِر َمْن َمَعه  يَشْ مِمَّا َأنَّه  اَل خي 

ْم ِمْقَداٌر َما ِمْن  َيَتَبعَّض   ئنَِي َمَعه 
 امْل ْخطِ

ِ
اَلء ا َأنَّ َكثرِي ا ِمْن َهؤ  أ . َوَمْعل وٌم َقْطع  َوَيَتَجزَّ

َلَف َأْخَطَأ َكثرٌِي  ا َفِإنَّ السَّ ون  َكَذلَِك. َوَأيْض  ولِِه إْذ اْلَكاَلم  ِفيَمْن َيك   َوَرس 
ِ
ياَمِن بِاَّلَلَّ اإْلِ

ْم يِف َكثرٍِي ِمْن  وا َعىَل َعَدِم التَّْكِفرِي بَِذلَِك ِمثْل  َما َأنَْكَر َبْعض  ِمنْه  َفق  َهِذِه امْلََساِئِل َواتَّ

ْعَراج  َيَقَظة  
ِ
وَن امْل ْم َأْن َيك  ه  وَن امْلَيِّت  َيْسَمع  نَِداَء احْلَيِّ َوَأنَْكَر َبْعض  َحاَبِة أَْن َيك  الصَّ

ٍد  َمَّ ْؤَيَة حم  ْم ر  ه  وٌف َوَأنَْكَر َبْعض  اَلَفِة َوالتَّْفِضيِل َكاَلٌم َمْعر 
َربَّه  َولَِبْعِضِهْم يِف اخْلِ

ٍل  َوَكَذلَِك لَِبْعِضِهْم يِف ِقَتاِل َبْعٍض َوَلْعِن َبْعٍض َوإِطاَْلِق َتْكِفرِي َبْعِض أَْقَوا

وَفٍة.  .[492-12/487]جمموع الفتاوي )َمْعر 

ه القاعدة حتى ال ي فهم من وقد أكثر أئمة الدرر السنية من التنبيه عىل هذ

إطالقاهتم يف التكفري أهنم يكفرون املعينني، ومع ذلك ستجد أكثر من يطعن يف 

الدرر السنية وأئمتها يتلقف هذه اإلطالقات وحيملها عىل تكفري املعينني!! وإليك 

 هذه النقوالت من الدرر السنية:

 « ل بموجبها من الكتاب والسنة كثرية جدا ، والقوأن نصوص الوعيد

، من غري أن يعني شخص من األشخاص، عىل وجه العموم واإلطالقواجب 

 .[8/486] .«فيقال: هذا ملعون، أو مغضوب عليه، أو مستحق للنار

 «مهللا إال أن بعينهشخصا  كّفر  (1)عىل أنا ال نعلم أن أحدا  من املسلمني ،

  .[8/268] .«حيكي أفعاهلم، فيظن السامع لذلك أنه كّفرهم

                                                             
 اعها.يقصد: من يقول بالتوحيد الصحيح من أئمة الدعوة وأتب( 1)
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 « وإن كان ثم مانع من قد يكون ردة وكفرا ، ويطلق عليه ذلك، ثم إن القول

 .[8/371] .«إطالقه عىل القائل

 « ال يوجد عن أحد من علامء املسلمني أنه كفر أحدا قد مات من هذه

األمة؛ فمن ظاهره اإلسالم، فلو وجد يف كالمه زلة من رشك، أو بدعة، فالواجب 

سكوت عن الشخص; ملا تقدم من أنا ال ندري ما التنبيه عىل ذلك، وال

 .[11/171].«خامتته

 «فإن عرف وأما املعنييقول: إن السلف كفروا النوع،  ..فكالم الشيخ ،

 .[10/70].«احلق وخالف، كفر بعينه، وإال مل يكفر

 « [10/69].«ال يكفر إال إذا قامت عليه احلجةاملعني. 

 « قال قوال يكون القول به كفرا،  وفة، إذامسألة معراملعني ومسألة تكفري

فيقال: من قال هبذا القول فهو كافر، لكن الشخص املعني، إذا قال ذلك ال حيكم 

 .[10/433] .«بكفره، حتى تقوم عليه احلجة التي يكفر تاركها

 قاعدة 

حكمهم حكم الكفار، وال حيكم وُيراد: قد حيكم بأن أهل قرية كفار، 

 بعينه بأن كل فرد منهم كافر

 «  وقد حيكم بأن أهل هذه القرية كفار، حكمهم حكم الكفار، وال حيكم

بأن كل فرد منهم كافر بعينه، ألنه حيتمل أن يكون منهم من هو عىل اإلسالم، 

 .[10/145].«معذور يف ترك اهلجرة، أو يظهر دينه وال يعلمه املسلمون

 «نبهه، ال نحكم بكفره إذا كان يعمل بالكفر والرشك، جلهله، أو عدم من ي
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بل نقول عمله هذا كفر، يبيح  (1)حتى تقام عليه احلجة؛ ولكن ال نحكم بأنه مسلم

املال والدم، وإن كنا ال نحكم عىل هذا الشخص، لعدم قيام احلجة عليه؛ ال يقال: 

إن مل يكن كافرا، فهو مسلم، بل نقول عمله عمل الكفار، وإطالق احلكم عىل هذا 

 . (2)توقف عىل بلوغ احلجة الرساليةالشخص بعينه، م

ذكر أهل العلم: أن أصحاب الفرتات، يمتحنون يوم القيامة يف  وقد

 .[10/124].«العرصات، ومل جيعلوا حكمه حكم الكفار، وال حكم األبرار

 « كيف نحكم بصحة حجه وهو يفعل الكفر، أو يعتقده؟ ولكنا ال نكفره

عليه احلجة وسلك سبيل املحجة، أمرناه بإعادة إال بعد قيام احلجة عليه، فإذا قامت 

 .[10/138] .«احلج، ليسقط الفرض عنه بيقني

 « وقد حيكم بأن أهل هذه القرية كفار، حكمهم حكم الكفار، وال حيكم بأن

كل فرد منهم كافر بعينه، ألنه حيتمل أن يكون منهم من هو عىل اإلسالم، معذور يف 

 .[10/145] .«يعلمه املسلمونترك اهلجرة، أو يظهر دينه وال 

 « ،إذا سمعنا من إنسان كالم كفر، أو وجدناه يف كالم بعض الناس املنظوم

أو املنثور، أننا ال نبادر يف تكفري من رأينا منه ذلك؛ أو سمعناه حتى نبني له احلجة 

الرشعية، وهذا مع قولنا: إن هؤالء الغالة الداعني للمقبورين، أو املالئكة، أو 

 .[10/406].«م، الراغبني إليهم يف قضاء حوائجهم، مرشكون كفارغريه

                                                             
 أي من ناحية ما يرتتب عىل الوصف من آثار كام رشحه هنا.( 1)

أمهية ضبط هذه الصورة عند أئمة الدعوة أهنم واجهوا التايل: طائفة قامت عليها احلجة وبعد قيامها ( 2)

امتنعت عن التوحيد وكّفرت وقاتلت عىل الرشك، فقاتلهم املوحدون وأجروا عليهم أحكام الكفار يف 

كطائفة( مع عدم اجلزم عىل كل شخص شخص بعينه انه مات كافرا جلواز عدم بلوغ احلجة القتال )

 لبعضهم أو كونه مكرها أو غري ذلك من األعذار.
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ال يلزم من إطالق النفاق أو الكفر عىل أحد ظاهرا أن يكون كذلك 

 باطنا

 « ينبغي أن يعرف: أنه ال تالزم بني إطالق النفاق عليه ظاهرا ، وبني كونه

ن أراد أن يسميه بذلك، منافقا  باطنا ; فإذا فعل عالمات النفاق، جاز تسميته منافقا  مل

وإن مل يكن منافقا  يف نفس األمر، ألن بعض هذه األمور قد يفعلها اإلنسان خمطئا  ال 

علم عنده، أو لقصد خيرج به عن كونه منافقا ، فمن أطلق عليه النفاق مل ينكر عليه، 

عىل أسيد بن حضري تسميته سعدا  منافقا ، مع أنه ليس  ملسو هيلع هللا ىلصكام مل ينكر النبي 

، ومن سكت مل ينكر عليه، بخالف املذبذب الذي ليس مع املسلمني، وال بمنافق

 مع املرشكني، فإنه ال يكون إال منافقا .

واعلم: أنه ال جيوز إطالق النفاق عىل املسلم باهلوى والعصبية، أو لكونه 

يشاحن رجال  يف أمر دنيا، أو يبغضه لذلك، أو لكونه خيالف يف بعض األمور، التي 

لناس فيها خمتلفني؛ فليحذر اإلنسان أشد احلذر، فإنه قد صح يف ذلك ال يزال ا

كقتله؛ وإنام جيوز من ذلك ما  فيمن رمى مؤمنا  بكفر فهو ملسو هيلع هللا ىلصاحلديث عن النبي 

كانت العالمات مطردة يف النفاق، كالعالمات التي ذكرنا وأشباهها، بخالف مثل 

الء كلمة اهلل، ونرص الكذبة والفجرة ونحو ذلك، وكان قصد اإلنسان ونيته إع

 .[اإلمام 8/165].«دينه

 من الذين كفرهم إمام الدعوة؟ وهل يلزم من القتال تكفري؟

 « وهنى ، هبَّ ثم بعد ما عرفه َس أكفر من عرف دين الرسول، وأما التكفري فأنا

 -وهلل احلمد  -وأكثر األمة ، فهذا هو الذي أكفر. الناس عنه، وعادى من فعله

وهم ا القتال فلم نقاتل أحدا إىل اليوم، إال دون النفس واحلرمة; ; وأمليسوا كذلك

نقاتل بعضهم، عىل سبيل املقابلة،  ; وال أبقوا ممكنا، ولكن قدالذين أتونا يف ديارنا
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وجزاء سيئة سيئة مثلها; وكذلك من جاهر بسب دين الرسول، بعد ما عرف، فإنا 

ن الواجب إشاعته يف الناس، نبني لكم أن هذا هو احلق، الذي ال ريب فيه، وأ

 وتعليمه النساء، والرجال.

فرحم اهلل من أدى الواجب عليه، وتاب إىل اهلل، وأقر عىل نفسه؛ فإن التائب 

 .[االمام 74-1/73].«من الذنب، كمن ال ذنب له

 « :دون النفس، واحلرمة; فإنا نقاتل عىل فلم نقاتل أحدا إال وأما القتال

ء  َسيِّئٍَة َسيِّئٌَة ِمثْل َهاَوَجزَ ▬سبيل املقابلة  . وكذلك من جاهر  [40]سورة الشورى آية:  ♂ا

 .[اإلمام 1/83].«بسب دين الرسول، بعدما عرفه، والسالم

سئل الشيخ حممد بن عبد الوهاب، رمحه اهلل تعاىل، عام يقاتل عليه؟ وعام يكفر 

 الرجل به؟ فأجاب:

 «،ثم األركان األربعة، فاألربعة  أركان اإلسالم اخلمسة، أوهلا الشهادتان

إذا أقر هبا، وتركها هتاونا، فنحن وإن قاتلناه عىل فعلها، فال نكفره برتكها. والعلامء 

من غري جحود، وال نكفر إال ما أمجع عليه العلامء  اختلفوا يف كفر التارك هلا كسال  

 كلهم، وهو: الشهادتان.

 نقول: أعداؤنا معنا عىل أنواع:: نكفره بعد التعريف إذا عرف وأنكر. فوأيضا  

من عرف أن التوحيد دين اهلل ورسوله، الذي أظهرناه للناس،  النوع األول:

وأقر أيضا أن هذه االعتقادات يف احلجر، والشجر، والبرش، الذي هو دين غالب 

ينهى عنه، ويقاتل أهله،  ملسو هيلع هللا ىلصالناس، أنه الرشك باهلل، الذي بعث اهلل رسوله 

، ومع ذلك مل يلتفت إىل التوحيد، وال تعلمه، وال دخل فيه، ليكون الدين كله هلل

وال ترك الرشك، فهو كافر، نقاتله بكفره؛ ألنه عرف دين الرسول فلم يتبعه، وعرف 

الرشك فلم يرتكه، مع أنه ال يبغض دين الرسول، وال من دخل فيه، وال يمدح 
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 الرشك، وال يزينه للناس.

تبني يف سب دين الرسول، مع ادعائه أنه  من عرف ذلك، ولكنه النوع الثاين:

عامل به، وتبني يف مدح من عبد يوسف، واألشقر، ومن عبد أبا عيل، واخلرض، من 

أهل الكويت، وفضلهم عىل من وحد اهلل، وترك الرشك، فهذا أعظم من األول، 

 ▬وفيه قوله تعاىل: 
ِ
وا بِِه َفَلْعنَة  اَّللَّ ْم َما َعَرف وا َكَفر  ]سورة البقرة  ♂ َعىَل اْلَكافِِرينَ َفَلامَّ َجاَءه 

َوإِْن َنَكث وا أَياَْمهَن ْم ِمْن َبْعِد َعْهِدِهْم َوطََعن وا يِف ِدينِك ْم ▬وهو ممن قال اهلل فيه:  [89آية: 

ونَ  ْم يَنْتَه  ْفِر إهِنَّ ْم ال أَياَْمَن هَل ْم َلَعلَّه  َة اْلك   .[12]سورة التوبة آية:  ♂َفَقاتِل وا أَئِمَّ

من عرف التوحيد، وأحبه، واتبعه، وعرف الرشك، وتركه،  النوع الثالث:

ولكن يكره من دخل يف التوحيد، وحيب من بقي عىل الرشك، فهذا أيضا: كافر، فيه 

وا َما أَنَْزَل اَّللَّ  َفأَْحبََط أَْعاَمهَل مْ ▬قوله تعاىل:   .[ 9]سورة حممد آية:  ♂َذلَِك بِأهَنَّ ْم َكِره 

من سلم من هذا كله، ولكن أهل بلده يرصحون بعداوة أهل  لرابع:النوع ا

، ويتعذر أن ترك وطنه يشق  (1)التوحيد، واتباع أهل الرشك، وساعني يف قتاهلم

عليه، فيقاتل أهل التوحيد مع أهل بلده، وجياهد بامله، ونفسه، فهذا أيضا كافر; 

ال بفراقهم، فعل ; ولو فإهنم لو يأمرونه برتك صوم رمضان، وال يمكنه الصيام إ

ة أبيه، وال يمكنه ذلك إال بفراقهم، فعل، وموافقتهم عىل اجلهاد  يأمرونه بتزوج امرأ

بنفسه وماله، مع أهنم يريدون بذلك قطع دين اهلل ورسوله أكرب من ذلك  معهم،

ونَ ▬بكثري، كثري; فهذا أيضا: كافر، وهو ممن قال اهلل فيهم:  وَن آَخِريَن ي ِريد   َستَِجد 

ْم  وا فِيَها َفِإْن مَلْ يَْعتَِزل وك  دُّوا إىَِل اْلِفتْنَِة أ ْركِس  لَّ َما ر  ْم ك  ْم َويَأَْمن وا قَْوَمه  وا أَْن َيأَْمن وك  َوي ْلق 

 َ ْم َجَعْلن ْم َوأ وََلِك  وه  ْم َحيْث  َثِقْفت م  ْم َواْقت ل وه  وه  ذ  َلَم َويَك فُّوا أَيِْدهَي ْم َفخ  م  السَّ ا إَِليْك 

لْطَانا   ْم َعَليِْهْم س  بِينا  َلك   .[اإلمام 103-1/102]. فهذا الذي نقول.[91]سورة النساء آية:  ♂م 

                                                             
سيأيت أهنم كانوا يظهرون التوحيد ومع ذلك يقاتلون املوحدين لدينهم ويظهرون بغض دينهم وحب دين ( 1)

 .املرشكني
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وعرف ، وسامه دين اخلوارج، عرف التوحيد وسبهونحن ال نكفر إال من 

 بعدما قامت عليه احلجة،، وأهله، ودعى إليه، وحض الناس عليه الرشك وأحبه

بعدما عرف أن اهلل الرشك، وسامه التوسل بالصاحلني، وإن مل يفعل الرشك، أو فعل 

وا َما أَنَْزَل اَّللَّ  ▬أو كره بعض ما أنزل اهلل، كام قال تعاىل: حرمه،  َذلَِك بِأهَنَّ ْم َكِره 

ق ْل ▬، أو القرآن، كام قال تعاىل: استهزأ بالدين، أو  [9]سورة حممد آية:  ♂َفأَْحبََط أَْعاَمهَل مْ 

 وَ 
ِ
وا َقْد َكَفْرت ْم َبْعَد إِياَمنِ أَبِاَّللَّ نْت ْم تَْستَْهِزئ وَن ال تَْعتَِذر  ولِِه ك  مْ آَياتِِه َوَرس  ]سورة التوبة آية:  ♂ك 

قال العلامء يف هذه اآلية: االستهزاء باهلل كفر مستقل باإلمجاع، واالستهزاء  [65-66

 بالرسول كفر مستقل باإلمجاع.

ع التي ذكرنا أننا نك فر من فعلها قد أمجع العلامء كلهم من مجيع وهذه األنوا

أهل املذاهب عىل كفر من فعلها، وهذه كتب أهل العلم، من أهل املذاهب األربعة، 

وغريهم، موجودة وهلل احلمد واملنة، وصىل اهلل عىل نبينا حممد، وصحبه 

 .[1/264].«وسلم

 «ئع اإلسالم، قوتلوا و إن مل بل لو أن طائفة امتنعت من رشيعة من رشا

 .[9/255].«يكونوا كفارا وال مرشكني، ودارهم دار إسالم

 «من ال حيكم بكفره يف الباطن، من  (1)هذا ونحن نقول: قد يوجد فيها

 .[9/257]..«واضح –وهلل احلمد  -مستضعف ونحوه; وأما يف الظاهر فاألمر 

 إن من تكلم بالشهادتني ما جيوز تكفريه باب رد قول من قال:

بيات الدرر السنية كانت موجهة لنقد هذا الرأي القائل بأنه ال خيرج كثري من أد

املسلم من اإلسالم إال بإعالنه تغيري ملته إىل ملة أخرى! فإن مل يفعل ذلك فإنه ال 

 حيكم بكفره أبدا  ما دام أنه يقول ال إهل إال اهلل.

                                                             
  .داء ألهل التوحيد وحاربتهم من أجل دينهمأي يف اجلهات التي ناصبت الع (1)
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ع أئمة وقد اعتنى أئمة الدعوة ببيان خطأ هذا القول وضالله وخمالفته إلمجا

 املسلمني وما هو معلوم من الدين بالرضورة.

ويف أدبيات الدرر السنية املتصلة هبذا الباب تكثر إطالقات أئمة الدعوة بأن 

الفعل الفالين كفر، وكيف ي شك يف كفر من فعل كذا وكذا، دون حترزات بإقامة حجة 

عينني ليحرتزوا، وعذر بجهل، وذلك ألن املقام ليس مقام تنزيل أحكام الكفر عىل امل

 .رأسا   يبل هو مقام مناقشة رأي ضال ينكر املكفرات وينكر حكم التكفري الرشع

 وَمن استوضح هذه النقطة انحلت له بإذن اهلل كثري من إشكاالت اإلطالقات.

والنقل التايل اخرتته لبيان قول هذه الفئة التي رد عليها أئمة الدعوة، ومل أورد 

ن استهدفته هبذا العمل من املفرتض أن يكون ضابطا هلذا النقوالت يف ردها ألن م

 الباب، ال خيالفنا فيه، بل عرجت عليه ألذكر القاعدة السابقة.

ومن أراد التوسع يف الرد عىل هذا القول فعليه بمراجعة أبواب حكم املرتد من 

 الدرر السنية يف املجلد العارش وآخر املجلد التاسع.

 «من تكلم بالشهادتني ما جيوز تكفريه، وقائل هذا  وأما قول من يقول: إن

القول ال بد أن يتناقض، وال يمكنه طرد قوله، يف مثل من أنكر البعث، أو شك فيه، 

مع إتيانه بالشهادتني، أو أنكر نبوة أحد من األنبياء الذين سامهم اهلل يف كتابه، أو 

ء وأمثاهلم، إال من قال الزنى حالل، أو نحو ذلك، فال أظن يتوقف يف كفر هؤال

 يكابر ويعاند.

فإن كابر وعاند، وقال: ال يرض يشء من ذلك، وال يكفر به من أتى 

بالشهادتني، فال شك يف كفره، وال كفر من شك يف كفره، ألنه بقوله هذا مكذب هلل 

 ولرسوله، وإلمجاع املسلمني؛ واألدلة عىل ذلك ظاهرة بالكتاب والسنة واإلمجاع.
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 متفرقات وقواعد هامة يف أبواب التكفري االنتصار للدرر السنية 

تلفظ بالشهادتني ال يرض معهام يشء، أو قال: من أتى فمن قال: إن ال

بالشهادتني وصىل وصام ال جيوز تكفريه، وإن عبد غري اهلل فهو كافر، ومن شك يف 

كفره فهو كافر، ألن قائل هذا القول مكذب هلل ورسوله، وإمجاع املسلمني كام 

ذي ال قدمنا، ونصوص الكتاب والسنة يف ذلك كثرية، مع اإلمجاع القطعي، ال

يسرتيب فيه من له أدنى نظر يف كالم العلامء، لكن التقليد واهلوى يعمي ويصم 

  .[10/250] .«♂َوَمْن مَلْ جَيَْعِل اَّللَّ  َله  ن ورا  فاََم َله  ِمْن ن ورٍ ▬
فقد رشع يف العاصم لدمه، فيجب باب إذا قال الكافر: ال إله إال اهلل، 

 وإال بطلت الكف عنه، فإن متم ذلك حتققت العصمة

 « ،لدمه، فيجب الكف  يف العاصمرشع فقد إذا قال الكافر: ال إهل إال اهلل

قد قال كل  ملسو هيلع هللا ىلصعنه، فإن متم ذلك حتققت العصمة وإال بطلت، ويكون النبي 

: ال إهل إال اهلل»حديث يف وقت، فقال:  ليعلم  «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا

 ا كف عنه، وصار دمه وماله معصوما.املسلمون أن الكافر املحارب، إذا قاهل

يف احلديث اآلخر: أن القتال ممدود إىل الشهادتني، والعبادتني،  ملسو هيلع هللا ىلصثم بني 

أمرت أن أقاتل الناس، حتى يشهدوا أن ال إهل إال اهلل، وأن حممدا رسول )فقال: 

فبني: أن متام العصمة وكامهلا إنام حيصل  (اهلل، ويقيموا الصالة، ويؤتوا الزكاة

ك، ولئال تقع الشبهة بأن جمرد االقرار يعصم عىل الدوام، كام وقعت لبعض بذل

 .[310-10/309] .«الصحابة، حتى جالها أبو بكر الصديق، ثم وافقوه ريض اهلل عنه

 



التحذير من الغلو يف التكفري والتربؤ 

 من الغالة





 93 

 

93 

 

 التحذير من الغلو يف التكفري والتربؤ من الغالة االنتصار للدرر السنية

والتحذير من ير من الكالم يف باب التكفري بغري علم باب التحذ

وبيان أن ما تنازع  عقلالرجل من اإلسالم بمجرد استحسان إخراج 

 العلامء يف التكفري به فاالحتياط التوقف وعدم اإلقدام

 « وباجلملة: فيجب عىل من نصح نفسه، أال يتكلم يف هذه املسألة إال بعلم

وبرهان من اهلل؛ وليحذر من إخراج رجل من اإلسالم بمجرد فهمه واستحسان 

 .[10/374].«رجل من اإلسالم أو إدخاله فيه، أعظم أمور الدين عقله، فإن إخراج

 «  فاالحتياط للدين التوقف وعدم وأيضا ، : فام تنازع العلامء يف كونه كفرا

. وقد استزل الشيطان ملسو هيلع هللا ىلصاإلقدام، ما مل يكن يف املسألة نص رصيح عن املعصوم 

لت نصوص أكثر الناس يف هذه املسألة، فقرص بطائفة فحكموا بإسالم من د

الكتاب والسنة واإلمجاع عىل كفره، وتعدى بآخرين فكفروا من حكم الكتاب 

 والسنة مع اإلمجاع بأنه مسلم.

ومن العجب: أن أحد هؤالء لو سئل عن مسألة يف الطهارة، أو البيع 

ونحومها، مل يفت بمجرد فهمه واستحسان عقله، بل يبحث عن كالم العلامء، 

تمد يف هذا األمر العظيم، الذي هو أعظم أمور الدين ويفتي بام قالوه؛ فكيف يع

وأشد خطرا، عىل جمرد فهمه واستحسانه؟ فيا مصيبة اإلسالم من هاتني الطائفتني 

 .[10/375]«وحمنته من تينك البليتني!!

 « والتجارس عىل تكفري من ظاهره اإلسالم، من غري مستند رشعي وال

من أهل السنة واجلامعة; وهذه الطريقة،  برهان مريض، خيالف ما عليه أئمة العلم

دم اخلشية والتقوى، فيام يصدر عنه من  هي طريقة أهل البدع والضالل، ومن ع 

 األقوال واألفعال.
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والفرح بمثال هذه القضية، قد يكون له أسباب متعددة، ال سيام وقد كثر 

احلق  اهلرج، وخاضت األمة يف األموال والدماء، واشتد الكرب والبالء، وخفي

واهلدى، وفشا اجلهل واهلوى، وكثر اخلوض والردى، وغلب الطغيان والعمى، 

وقل التمسك بالكتاب والسنة، بل قل من يعرفهام، ويدري حدود ما أنزل اهلل من 

 األحكام الرشعية، كاإلسالم واإليامن، والكفر والرشك، والنفاق، ونحوها.

فإطالق  «فقد باء هبا أحدمهامن قال ألخيه: يا كافر، »وقد جاء يف احلديث: 

القول بالتكفري واحلالة هذه، دليل عىل جهل املكفر وعدم علمه بمدارك 

 .[10/423] «..إلخاألحكام

 « والعجب كل العجب من هؤالء اجلهال، الذين يتكلمون يف مسائل

التكفري، وهم ما بلغوا يف العلم واملعرفة، معشار ما بلغه من أشار إليهم الشيخ عبد 

 أبا بطني، من أن أحدهم لو سئل عن مسألة يف الطهارة، أو البيع، ونحومها مل اهلل

بل يبحث عن كالم العلامء، ويفتي بام قالوه،  يفت بمجرد فهمه، واستحسان عقله؛

فكيف يعتمد يف هذا األمر العظيم، الذي هو أعظم أمور الدين، وأشدها خطرا، 

الليلة بالبارحة، يف إقدام هؤالء عىل عىل جمرد فهمه، واستحسان عقله؟ فام أشبه 

الفتوى، يف مسائل التكفري، بمجرد أفهامهم، واستحسان عقوهلم، ثم أخذ بذلك 

ءة الفاحتة؟  .[10/471] «عنهم، وأفتى به من ال حيسن قرا

 « والتجارس عىل التكفري أو التفسيق والتضليل، ال يسوغ إال ملن رأى كفرا

ن; واملخالفة يف املسائل االجتهادية التي قد خيفى بواحا، عنده فيه من اهلل برها

احلكم فيها عىل كثري من الناس، ال تقتيض كفرا وال فسقا; وقد يكون احلكم فيها 

قطعيا جليا عند بعض الناس، وعند آخرين يكون احلكم فيها مشتبها خفيا; واهلل ال 

طاع; وما يظهر والواجب عىل كل أحد أن يتقي اهلل ما است ،يكلف نفسا إال وسعها



 95 

 

95 

 

 غالةالتحذير من الغلو يف التكفري والتربؤ من ال االنتصار للدرر السنية

خلواص الناس من الفهوم والعلوم، ال جيب عىل من خفيت عليه، عند العجز عن 

معرفتها; والتقليد ليس بواجب، بل غايته أن يسوغ عند احلاجة; وقد قرر بعض 

ئع ال تلزم إال بعد البلوغ وقيام احلجة; وال حيل ألحد أن  مشائخ اإلسالم أن الرشا

 .[12/262]...«لفة للرأي واملذهبيكّفر أو يفّسق بمجرد املخا

 « وأما من يكفر هلوى أو عصبية، أو ملخالفة يف املذاهب، أو ألنه يرى رأي

 .[12/265].«اخلوارج، فهو فاسق ال يصىل خلفه إذا أمكنت الصالة مع غريه

وكفر دون  باب التربؤ ممن انتسب للدعوة وتوسع يف باب التكفري

 ةإقامة حجة أو كفر بمطلق املواال

)رسالة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن إىل عبد العزيز اخلطيب، وإنكاره 

 تكفري املسلمني(

  بسم اهلل الرمحن الرحيم

من: عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن، إىل: عبد العزيز اخلطيب. السالم 

عىل من اتبع اهلدى، وعىل عباد اهلل الصاحلني. وبعد: فقرأت رسالتك، وعرفت 

، وما قصدته من االعتذار، ولكن أسأت يف قولك: أن ما أنكره شيخنا مضموهنا

الوالد، من تكفريكم أهل احلق، واعتقاد إصابتكم، أنه مل يصدر منكم; وتذكر أن 

إخوانك من أهل النقيع جيادلونك، وينازعونك يف شأننا، وأهنم ينسبوننا إىل 

با، عىل سبيل القدح السكوت عن بعض األمور، وأنت تعرف أهنم يذكرون هذا غال

يف العقيدة، والطعن يف الطريقة، وإن مل يرصحوا بالتكفري، فقد حاموا حول احلمى، 

 سبيل الرشد، والعمى. فنعوذ باهلل من الضالل بعد اهلدى، ومن الغي عن

وقد رأيت سنة أربع وستني، رجلني من أشباهكم، املارقني، باألحساء، قد 
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 التحذير من الغلو يف التكفري والتربؤ من الغالة االنتصار للدرر السنية 

من يف تلك البالد من املسلمني، وحجتهم من جنس اعتزال اجلمعة واجلامعة، وكفرا 

حجتكم، يقولون: أهل األحساء جيالسون ابن فريوز، وخيالطونه، هو وأمثاله، ممن مل 

يكفر بالطاغوت، ومل يرصح بتكفري جده، الذي رد دعوة الشيخ حممد، ومل يقبلها، 

 وعاداها.

غوت ; ومن جالسه، قاال: ومن مل يرصح بكفره، فهو كافر باهلل، مل يكفر بالطا

فهو مثله ; ورتبوا عىل هاتني املقدمتني الكاذبتني الضالتني، ما يرتتب عىل الردة 

الرصحية من األحكام، حتى تركوا رد السالم، فرفع إيل أمرهم، فأحرضهتم، 

وهتددهتم، وأغلظت هلم القول; فزعموا أوال: أهنم عىل عقيدة الشيخ حممد بن عبد 

دهم، فكشفت شبهتهم، وأدحضت ضاللتهم، بام حرضين الوهاب، وأن رسائله عن

 يف املجلس.

وأخربهتم برباءة الشيخ من هذا املعتقد واملذهب، وأنه ال يكفر إال بام أمجع 

املسلمون عىل تكفري فاعله من الرشك األكرب، والكفر بآيات اهلل ورسله، أو بيشء 

الصاحلني، ودعاهم مع اهلل، منها، بعد قيام احلجة، وبلوغها املعترب، كتكفري من عبد 

خلقه، من العبادات، واإلهلية، وهذا جممع  وجعلهم أندادا له، فيام يستحقه عىل

عليه أهل العلم واإليامن، وكل طائفة من أهل املذاهب املقلدة، يفردون هذه املسألة 

بباب عظيم، يذكرون فيه حكمها، وما يوجب الردة ويقتضيها، وينصون عىل 

 رد ابن حجر هذه املسألة، بكتاب سامه: اإلعالم بقواطع اإلسالم.الرشك ; وقد أف

وقد أظهر الفارسيان املذكوران، التوبة والندم، وزعام أن احلق ظهر هلام، ثم 

حلقا بالساحل، وعادا إىل تلك املقالة، وبلغنا عنهم تكفري أئمة املسلمني، بمكاتبة 

مشايخ املسلمني، نعوذ باهلل  امللوك املرصيني، بل كفروا من خالط من كاتبهم من

 من الضالل بعد اهلدى، واحلور بعد الكور.
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وقد بلغنا عنكم نحو من هذا، وخضتم يف مسائل من هذا الباب، كالكالم يف 

املواالة واملعاداة، واملصاحلة واملكاتبات، وبذل األموال واهلدايا، ونحو ذلك من 

ما أنزل اهلل عند البوادي، مقالة أهل الرشك باهلل والضالالت، واحلكم بغري 

ونحوهم من اجلفاة، ال يتكلم فيها إال العلامء من ذوي األلباب، ومن رزق الفهم 

 عن اهلل، وأويت احلكمة وفصل اخلطاب.

والكالم يف هذا يتوقف عىل معرفة ما قدمناه، ومعرفة أصول عامة كلية، ال 

عنها وعن تفاصيلها، غريه، ملن جهلها، وأعرض  جيوز الكالم يف هذا الباب، ويف

فإن اإلمجال واإلطالق، وعدم العلم، بمعرفة مواقع اخلطاب، وتفاصيله، حيصل به 

من اللبس، واخلطأ، وعدم الفقه عن اهلل، ما يفسد األديان، ويشتت األذهان، 

 وحيول بينها، وبني فهم السنة والقرآن، قال: ابن القيم، يف كافيته، رمحه اهلل تعاىل:

 ل والتبيني فالفعليك بالتفصي

 

 إطالق واإلمجال دون بيان 

 ال قد أفسدا هذا الوجود وخبطا 

 

 أذهان واآلراء كل زمان 

وأما التكفري هبذه األمور التي ظننتموها، من مكفرات أهل اإلسالم فهذا  

مذهب احلرورية املارقني، اخلارجني عىل عيل بن أيب طالب، أمري املؤمنني، ومن 

هنم أنكروا عليه حتكيم أيب موسى األشعري، وعمرو بن معه من الصحابة، فإ

العاص، يف الفتنة التي وقعت بينه وبني معاوية وأهل الشام، فأنكرت اخلوارج عليه 

ذلك، وهم يف األصل من أصحابه، من قراء الكوفة والبرصة، وقالوا: حكمت 

، وتوليتهام، وقد قال اهلل إِِن ▬تعاىل:  الرجال يف دين اهلل، وواليت معاوية، وعمرا

 
ِ
َّ
ِ
ورضبت املدة بينك وبينهم، وقد قطع اهلل هذه  [57]سورة األنعام آية:  ♂احْل ْكم  إاِلَّ َّلل

ءة.  املوادعة واملهادنة، منذ أنزلت برا

وطال بينهام النّزاع واخلصام، حتى أغاروا عىل رسح املسلمني، وقتلوا من 
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 التحذير من الغلو يف التكفري والتربؤ من الغالة االنتصار للدرر السنية 

لقتاهلم، وقتلهم دون  شمر ريض اهلل عنه ظفروا به من أصحاب عيل، فحينئذ

املنعوت يف احلديث الصحيح  (املخدج)النهروان، بعد اإلعذار واإلنذار، والتمس: 

الذي رواه مسلم وغريه من أهل السنن، فوجده عيل، فرس بذلك، وسجد هلل شكرا 

لنكلوا  ملسو هيلع هللا ىلصلو يعلم الذي يقاتلوهنم، ماذا هلم عىل لسان حممد »عىل توفيقه، وقال: 

 هم أكثر الناس عبادة، وصالة، وصوما.هذا: و «عن العمل

فصل: )بعض األلفاظ الواردة يف الكتاب والسنة مثل الظلم قد يراد 

 هبا مسامها املطلق(

ولفظ الظلم واملعصية والفسوق، والفجور، واملواالة، واملعاداة، والركون، 

ردة يف الكتاب والسنة، قد يراد هبا مسامها  والرشك، ونحو ذلك من األلفاظ الوا

د هبا مطلق احلقيقة، واألول: هو األصل عند  املطلق، وحقيقتها املطلقة، وقد يرا

األصوليني، والثاين: ال حيمل الكالم عليه، إال بقرينة لفظية أو معنوية، وإنام يعرف 

وٍل إاِلَّ بِلَِساِن ▬ذلك بالبيان النبوي، وتفسري السنة، قال تعاىل:  َوَما أَْرَسْلنَا ِمْن َرس 

َ هَل مْ  َقْوِمهِ  َوَما أَْرَسْلنَا ِمْن َقبْلَِك إاِل ▬اآلية، وقال تعاىل:  [4]سورة إبراهيم آية:  ♂لِي بنَيِّ

ب ِر َوأَنَْزْلنَا وَن بِاْلبَيِّنَاِت َوالزُّ نْت ْم ال تَْعَلم  ْكِر إِْن ك   ِرَجاال  ن وِحي إَِليِْهْم َفاْسأَلوا أَْهَل الذِّ

 َ ْكَر لِت بنَيِّ ونَ  إَِليَْك الذِّ ر  ْم َيتََفكَّ َل إَِليِْهْم َوَلَعلَّه  ، وكذلك  [44-43]سورة آية:  ♂لِلنَّاِس َما ن زِّ

اسم املؤمن، والرب، والتقى، يراد هبا عند اإلطالق والثناء، غري املعنى املراد يف مقام 

ونحوهم، يدخلون يف  األمر والنهي، أال ترى أن الزاين، والسارق، والشارب،

الةِ ▬ىل: عموم قوله تعا َا الَِّذيَن آَمن وا إَِذا ق ْمت ْم إىَِل الصَّ اآلية،  [6]سورة املائدة آية:  ♂َيا أهَيُّ

َّا َقال وا ▬وقوله تعاىل:  وَسى َفرَبَّأَه  اَّللَّ  مِم ون وا َكالَِّذيَن آَذْوا م  َا الَِّذيَن آَمن وا ال َتك   ♂َيا أهَيُّ

َا الَِّذيَن آَمن وا َشَهاَدة  َبيْنِك مْ ▬ىل: اآلية، وقوله تعا [69]سورة األحزاب آية:  ]سورة املائدة  ♂َيا أهَيُّ

ولِِه ث مَّ مَلْ ▬وال يدخلون يف مثل قوله:  [106آية:   َوَرس 
ِ
إِنَّاَم امْل ْؤِمن وَن الَِّذيَن آَمن وا بِاَّللَّ
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 ▬وقوله:  [15]سورة احلجرات آية:  ♂َيْرَتاب وا 
ِ
م  َوالَِّذيَن آَمن وا بِاَّللَّ لِِه أ وََلَِك ه  س  َور 

ونَ  يق  دِّ  .[19]سورة احلديد آية:  ♂الصِّ

وهذا هو الذي أوجب للسلف ترك تسمية الفاسق باسم اإليامن والرب، ويف 

ال يزين الزاين حني يزين، وهو مؤمن، وال يرشب اخلمر، حني يرشهبا، »احلديث: 

ال »وقوله:  «وهو مؤمن وهو مؤمن، وال ينتهب هنبة يرفع الناس إليه أبصارهم فيها،

لكن نفي اإليامن هنا، ال يدل عىل كفره، بل يطلق  «يؤمن من ال يأمن جاره بوائقه

عليه اسم اإليامن، وال يكون كمن كفر باهلل ورسله؛ وهذا هو الذي فهمه السلف، 

ء; فافهم  وقرروه يف باب الرد، عىل اخلوارج، واملرجئة، ونحوهم، من أهل األهوا

 ة أفهام، ومزلة أقدام.هذا، فإنه مضل

وأما إحلاق الوعيد املرتب عىل بعض الذنوب والكبائر فقد يمنع منه مانع، يف 

حق املعني، كحب اهلل ورسوله، واجلهاد يف سبيله، ورجحان احلسنات، ومغفرة 

الثالثة، ولذلك، ال  اهلل ورمحته، وشفاعة املؤمنني، واملصائب املكفرة، يف الدور

ل القبلة بجنة وال نار، وإن أطلقوا الوعيد كام أطلقه القرآن يشهدون ملعني من أه

يرشب  عبد اهلل محاروالسنة، فهم يفرقون بني العام املطلق، واخلاص املقيد; وكان 

، فلعنه رجل، وقال: ما أكثر ما يؤتى به إىل رسول ملسو هيلع هللا ىلصاخلمر، فأيت به إىل رسول اهلل 

مع أنه لعن اخلمر،  « ورسولهال تلعنه، فإنه حيب اهلل»: ملسو هيلع هللا ىلص. فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 وشارهبا، وبائعها، وعارصها، ومعترصها، وحاملها، واملحمولة إليه.

ئد، فإنه هاجر إىل اهلل  وتأمل قصة حاطب بن أيب بلتعة، وما فيها من الفوا

إىل  ملسو هيلع هللا ىلصورسوله، وجاهد يف سبيله، لكن حدث منه أنه كتب برس رسول اهلل 

ومسريه جلهادهم، ليتخذ  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل املرشكني من أهل مكة، خيربهم بشأن 

بذلك يدا عندهم، حتمي أهله وماله بمكة، فنَزل الوحي بخربه، وكان قد أعطى 
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عليا والزبري يف طلب  ملسو هيلع هللا ىلصالكتاب ظعينة جعلته يف شعرها، فأرسل رسول اهلل 

الظعينة، وأخربمها أهنام جيداهنا يف روضة خاخ، فكان ذلك، وهتدداها، حتى 

 .ملسو هيلع هللا ىلصضفائرها، فأتى به رسول اهلل أخرجت الكتاب من 

فدعا حاطب بن أيب بلتعة، فقال له: ما هذا؟ فقال: يا رسول اهلل، إين مل أكفر »

رغبة عن اإلسالم، وإنام أردت أن تكون يل عند القوم يد،  بعد إيامين، ومل أفعل هذا

: صدقكم، خلوا سبيله واستأذن عمر يف قتله، ملسو هيلع هللا ىلصأمحى هبا أهيل ومايل، فقال 

دعني أرضب عنق هذا املنافق، قال: وما يدريك، أن اهلل اطلع عىل أهل بدر، فقال: 

وأنزل اهلل يف ذلك صدر سورة املمتحنة،  «فقال: اعملوا ما شئتم، فقد غفرت لكم؟

ْم أَْولِيَاءَ ▬فقال:  ك  وَّ ي َوَعد  وِّ وا َعد  َا الَِّذيَن آَمن وا ال َتتَِّخذ   [1]سورة املمتحنة آية:  ♂َيا أهَيُّ

 آليات.ا

فدخل حاطب يف املخاطبة باسم اإليامن ووصفه به، وتناوله النهي بعمومه، 

وله خصوص السبب الدال عىل إرادته، مع أن يف اآلية الكريمة ما يشعر أن فعل 

حاطب نوع مواالة، وأنه أبلغ إليهم باملودة، وأن فاعل ذلك قد ضل سواء السبيل، 

أنه ال يكفر بذلك، إذا كان مؤمنا باهلل  ظاهر يف «صدقكم، خلوا سبيله»لكن قوله: 

ورسوله، غري شاك، وال مرتاب; وإنام فعل ذلك، لغرض دنيوي، ولو كفر، ملا قال: 

 .«خلوا سبيله»

ما يدريك لعل اهلل اطلع عىل أهل بدر، فقال اعملوا ما »: ملسو هيلع هللا ىلصوال يقال، قوله 

ا بقي من هو املانع من تكفريه، ألنا نقول: لو كفر مل «شئتم، فقد غفرت لكم

حسناته ما يمنع من حلاق الكفر وأحكامه; فإن الكفر هيدم ما قبله، لقوله تعاىل: 

ك وا حَلَبَِط ▬وقوله:  [5]سورة املائدة آية:  ♂َوَمْن يَْكف ْر بِاأِلياَمِن فََقْد َحبَِط َعَمل ه  ▬ َوَلْو أرَْشَ

ْم َما َكان وا َيْعَمل ونَ   . [88]سورة األنعام آية:  ♂َعنْه 
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 الكفر، حمبط للحسنات واإليامن، باإلمجاع، فال يظن هذا.و

مْ ▬وأما قوله تعاىل:  ْم َفإِنَّه  ِمنْه  ال ▬وقوله:  [51]سورة املائدة آية:  ♂َوَمْن َيتََوهلَّ ْم ِمنْك 

وَله   َ َوَرس  دُّوَن َمْن َحادَّ اَّللَّ  َواْليَْوِم اآلِخِر ي َوا
ِ
 [22]سورة املجادلة آية:  ♂جَتِد  قَْوما  ي ْؤِمن وَن بِاَّللَّ

وا  َوَلِعبا  ِمَن الَِّذيَن ▬وقوله:  ز  ْم ه  وا ِدينَك  َذ  وا الَِّذيَن اختَّ َا الَِّذيَن آَمن وا ال تَتَِّخذ  َيا أهَيُّ

ْؤِمننِيَ  نْت ْم م  َ إِْن ك  وا اَّللَّ اَر أَْولِيَاَء َواتَّق  فَّ ْم َواْلك  املائدة آية: ]سورة  ♂أ وت وا اْلِكتَاَب ِمْن َقبْلِك 

 فقد فرسته السنة وقيدته، وخصته باملواالة املطلقة العامة. [57

وأصل املواالة هو: احلب، والنرصة، والصداقة، ودون ذلك مراتب متعددة; 

ولكل ذنب حظه وقسطه من الوعيد والذم; وهذا عند السلف، الراسخني يف العلم 

ه; وإنام أشكل األمر وخفيت من الصحابة والتابعني، معروف يف هذا الباب ويف غري

املعاين، والتبست األحكام عىل خلوف من العجم، واملولدين الذين ال دراية هلم 

 هبذا الشأن، وال ممارسة هلم بمعاين السنة والقرآن.

; وقال عمرو بن العالء  وهلذا قال احلسن ريض اهلل عنه: من العجمة أتوا

هل الكبائر يف النار، واحتج ابن عبيد: لعمرو بن عبيد، ملا ناظره يف مسألة: خلود أ

أن هذا وعد واهلل ال خيلف وعده; يشري إىل ما يف القرآن، من الوعيد عىل بعض 

العالء: من العجمة أتيت; هذا وعيد  الكبائر والذنوب بالنار، واخللود; فقال له ابن

 ال وعد، وأنشد قول الشاعر:

 وإين وإن أوعدته أو وعدته

 

 جز موعديملخلف إيعادي ومن 

وقال: بعض األئمة فيام نقل البخاري أو غريه: إن من سعادة األعجمي  

والعريب، إذا أسلام، أن يوفقا لصاحب سنة; وإن من شقاوهتام: أن يمتحنا، وييرسا 

 لصاحب هوى وبدعة.

ونرضب لك مثال، هو: أن رجلني تنازعا يف آيات من كتاب اهلل، أحدمها 
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 ♂إِنَّاَم َيتََقبَّل  اَّللَّ  ِمَن امْل تَِّقنيَ ▬ارجي: إن قوله: خارجي، واآلخر مرجئ; قال اخل

دليل عىل حبوط أعامل العصاة والفجار، وبطالهنا; إذ ال قائل: إهنم  [27]سورة املائدة آية: 

من عباد اهلل املتقني; قال املرجئ: هي يف الرشك، فكل من اتقى الرشك يقبل منه 

. قال  [160]سورة األنعام آية:  ♂بِاحْلََسنَِة َفَله  َعرْش  أَْمثَاهِلَا َمْن َجاءَ ▬عمله، لقوله تعاىل: 

وَله  َفِإنَّ َله  َناَر َجَهنََّم َخالِِديَن فِيَها ▬اخلارجي: قوله تعاىل:  َ َوَرس  َوَمْن يَْعِص اَّللَّ

 يرد ما ذهبت إليه. [23]سورة اجلن آية:  ♂أَبَدا  

َ ال ▬هلل، واختاذ األنداد معه، لقوله: قال املرجئ: املعصية هنا: الرشك با إِنَّ اَّللَّ

َْن َيَشاء  
ِ
َك بِِه َويَْغِفر  َما د وَن َذلَِك مل . قال اخلارجي:  [48]سورة النساء آية:  ♂يَْغِفر  أَْن ي رْشَ

ْؤِمنا  َكَمْن َكاَن َفاِسقا  ▬قوله:  عىل أن الفساق  دليل [18]سورة السجدة آية:  ♂أََفَمْن َكاَن م 

يَل هَل ْم ذ وق وا ▬ن أهل النار اخلالدين فيها. قال له املرجئ: قوله يف آخر اآلية: م
َوقِ

ب ونَ  نْت ْم بِِه ت َكذِّ دليل عىل أن املراد من كذب  [20]سورة السجدة آية:  ♂َعَذاَب النَّاِر الَِّذي ك 

 اهلل ورسوله، والفاسق من أهل القبلة، مؤمن كامل اإليامن.

املناظرة، من جهال الطلبة، واألعاجم، ظن أهنا الغاية  ومن وقف عىل هذه

املقصودة، وعض عليها بالنواجذ، مع أن كال القولني ال يرتىض، وال حيكم بإصابته 

أهل العلم واهلدى، وما عند السلف والراسخني يف العلم خالف هذا كله، ألن 

ء، الرجوع إىل السنة املبينة للناس ما نزل إليهم واجب، وأما أهل ا لبدع واألهوا

ئهم، وأذواقهم.  فيستغنون عنها بآرائهم، وأهوا

َذلَِك بِأهَنَّ ْم َقال وا لِلَِّذيَن ▬وقد بلغني: أنكم تأولتم، قوله تعاىل يف سورة حممد: 

ْم يِف بَْعِض األَْمرِ  َل اَّللَّ  َسن طِيع ك  وا َما نَزَّ عىل بعض ما جيري من  [26]سورة حممد آية:  ♂َكِره 

ء ا لوقت، من مكاتبة، أو مصاحلة، أو هدنة، لبعض رؤساء الضالني، وامللوك أمرا

وا َعىَل أَْدبَاِرِهْم ِمْن ▬املرشكني، ومل تنظروا ألول اآلية، وهي قوله:  إِنَّ الَِّذيَن اْرَتدُّ
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َ هَل م  اهْل َدى املراد ومل تفقهوا املراد من هذه الطاعة، وال  [25]سورة حممد آية:  ♂َبْعِد َما تَبنَيَّ

من األمر املعروف، املذكور يف هذه اآلية الكريمة، ويف قصة صلح احلديبية، وما 

ما يكفي يف رد مفهومكم،  ملسو هيلع هللا ىلصطلبه املرشكون واشرتطوه،وأجاهبم إليه رسول اهلل 

 ودحض أباطيلكم.

 فصل: )السنة واألحاديث النبوية هي املبينة لألحكام القرآنية(

حاديث النبوية، هي املبينة لألحكام أن السنة واأل أحدها: وهنا أصول;

ردة يف كتاب اهلل، يف باب معرفة حدود ما أنزل  نية وما يراد من النصوص الوا القرآ

اهلل، كمعرفة املؤمن، والكافر، واملرشك، واملوحد، والفاجر، والرب، والظامل، 

ة ملا يراد والتقي، وما يراد باملواالة، والتويل، ونحو ذلك من احلدود، كام أهنا املبين

د يف عددها، وأركاهنا، ورشوطها، وواجباهتا;  من األمر بالصالة، عىل الوجه املرا

د من اآليات املوجبة، ومعرفة النصاب،  وكذلك الزكاة، فإنه مل يظهر املرا

واألجناس التي جتب فيها، من األنعام، والثامر، والنقود، ووقت الوجوب، 

ب يف النصاب، وصفته، إال ببيان السنة واشرتاط احلول يف بعضها، ومقدار ما جي

 وتفسريها.

وكذلك الصوم واحلج، جاءت السنة ببياهنام، وحدودمها، ورشوطهام، 

ومفسداهتام، ونحو ذلك مما توقف بيانه عىل السنة; وكذلك أبواب الربا، وجنسه، 

ونوعه، وما جيري فيه، وما ال جيري، والفرق بينه وبني البيع الرشعي; وكل هذا 

برواية الثقات العدول عن مثلهم، إىل أن تنتهي  ملسو هيلع هللا ىلصيان أخذ عن رسول اهلل الب

فمن أمهل هذا وأضاعه، فقد سد عىل نفسه باب العلم  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  السنة إىل

 واإليامن، ومعرفة معاين التنْزيل، والقرآن.

أن اإليامن أصل، له شعب متعددة، كل شعبة منها تسمى إيامنا،  األصل الثاين:
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: شهادة أن ال إهل إال اهلل، وأدناها: إماطة األذى عن الطريق، فمنها: ما فأعالها

يزول اإليامن بزواله إمجاعا، كشعبة الشهادتني; ومنها: ما ال يزول بزواله إمجاعا، 

كرتك إماطة األذى عن الطريق، وبني هاتني الشعبتني شعب متفاوتة، منها: ما يلحق 

ومنها: ما يلحق بشعبة إماطة األذى عن بشعبة الشهادة، ويكون إليها أقرب، 

الطريق، ويكون إليها أقرب; والتسوية بني هذه الشعب يف اجتامعها، خمالف 

 للنصوص، وما كان عليه سلف األمة، وأئمتها.

وكذلك الكفر أيضا، ذو أصل وشعب، فكام أن شعب اإليامن إيامن، فشعب 

طاعات كلها من شعب الكفر كفر; واملعايص كلها من شعب الكفر; كام أن ال

اإليامن، وال يسوى بينهام يف األسامء واألحكام; وفرق بني من ترك الصالة، أو 

الزكاة، أو الصيام، أو أرشك باهلل، أو استهان باملصحف، وبني من يرسق، ويزين، 

أو يرشب، أو ينهب، أو صدر منه نوع مواالة، كام جرى حلاطب; فمن سوى بني 

واألحكام، أو سوى بني شعب الكفر يف ذلك، فهو خمالف شعب اإليامن يف األسامء 

األمة، داخل يف عموم أهل البدع  للكتاب والسنة، خارج عن سبيل سلف

ء.  واألهوا

أن اإليامن مركب، من قول وعمل، والقول قسامن: قول  األصل الثالث:

: القلب، وهو: اعتقاده; وقول اللسان، وهو: التكلم بكلمة اإلسالم; والعمل قسامن

عمل القلب، وهو: قصده، واختياره، وحمبته، ورضاه، وتصديقه; وعمل اجلوارح، 

كالصالة، والزكاة، واحلج، واجلهاد، ونحو ذلك من األعامل الظاهرة; فإذا زال 

تصديق القلب، ورضاه، وحمبته هلل، وصدقه، زال اإليامن بالكلية; وإذا زال يشء من 

بقاء تصديق القلب، وقبوله، فهذا حمل  األعامل، كالصالة، واحلج، واجلهاد، مع

خالف، هل يزول اإليامن بالكلية، إذا ترك أحد األركان اإلسالمية، كالصالة، 

واحلج، والزكاة، والصيام، أو ال يزول؟ وهل يكفر تاركه أو ال يكفر؟ وهل يفرق 
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 بني الصالة، وغريها، أو ال يفرق؟

، الذي هو: حمبته، ورضاه، فأهل السنة جممعون عىل أنه ال بد من عمل القلب

وانقياده; واملرجئة، تقول: يكفي التصديق فقط، ويكون به مؤمنا; واخلالف، يف 

أعامل اجلوارح، هل يكفر، أو ال يكفر؟ واقع بني أهل السنة; واملعروف عند 

السلف: تكفري من ترك أحد املباين اإلسالمية، كالصالة، والزكاة، والصيام، 

 : أنه ال يكفر إال من جحدها.واحلج; والقول الثاين

 والثالث: الفرق بني الصالة، وغريها; وهذه األقوال، معروفة.

وكذلك املعايص والذنوب، التي هي فعل املحظورات، فرقوا فيها: بني ما 

يصادم أصل اإلسالم، وينافيه، وما دون ذلك; وبني ما سامه الشارع كفرا، وما مل 

وأدلة هذا مبسوطة  ملسو هيلع هللا ىلصتمسكون بسنة رسول اهلل يسمه; هذا ما عليه أهل األثر، امل

 يف أماكنها.

أن الكفر نوعان: كفر عمل، وكفر جحود وعناد، وهو: أن  األصل الرابع:

جاء به من عند اهلل جحودا وعنادا، من: أسامء  ملسو هيلع هللا ىلصيكفر بام علم أن الرسول 

 الرب، وصفاته، وأفعاله، وأحكامه، التي أصلها توحيده، وعبادته وحده ال رشيك

له; وهذا مضاد لإليامن من كل وجه. وأما كفر العمل فمنه ما يضاد اإليامن، 

وسبه; وأما احلكم بغري  ملسو هيلع هللا ىلصكالسجود للصنم، واالستهانة باملصحف، وقتل النبي 

ال »: ملسو هيلع هللا ىلصما أنزل اهلل، وترك الصالة، فهذا كفر عمل، ال كفر اعتقاد; وكذلك قوله 

من أتى كاهنا، »قوله: و «ترجعوا بعدي كفارا، يرضب بعضكم رقاب بعض

فهذا من الكفر  « ملسو هيلع هللا ىلصفصدقه، أو امرأة يف دبرها، فقد كفر بام أنزل عىل حممد 

وسبه،  ملسو هيلع هللا ىلصالعميل; وليس كالسجود للصنم، واالستهانة باملصحف، وقتل النبي 

 وإن كان الكل، يطلق عليه الكفر.
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وقد سمى اهلل سبحانه من عمل ببعض كتابه، وترك العمل ببعضه، مؤمنا بام 

ْم ال تَْسِفك وَن ▬قال تعاىل:  عمل به، وكافرا بام ترك العمل به، َوإِْذ أََخْذَنا ِميثَاَقك 

مْ  ْم ِمْن ِديَاِرك  وَن أَنْف َسك  ِْرج  ْم َوال خت  أََفت ْؤِمن وَن ▬إىل قوله:  [84]سورة البقرة آية:  ♂ِدَماَءك 

وَن بِبَْعضٍ  اآلية، فأخرب تعاىل: أهنم أقروا  [85آية: ]سورة البقرة  ♂بِبَْعِض اْلِكتَاِب َوتَْكف ر 

بميثاقه الذي أمرهم به، والتزموه، وهذا يدل عىل تصديقهم به; وأخرب أهنم عصوا 

أمره، وقتل فريق منهم فريقا آخرين، وأخرجوهم من ديارهم، وهذا كفر بام أخذ 

 عليهم; ثم أخرب أهنم يفدون من أرس من ذلك الفريق، وهذا إيامن منهم بام أخذ

 عليهم يف الكتاب، وكانوا مؤمنني بام عملوا به من امليثاق، كافرين بام تركوه منه.

فاإليامن العميل يضاده الكفر العميل; واإليامن االعتقادي يضاده الكفر 

ففرق بني  «سباب املسلم فسوق، وقتاله كفر»االعتقادي; ويف احلديث الصحيح: 

; ومعلوم: أنه إنام أراد  سبابه، وقتاله، وجعل أحدمها فسوقا ال يكفر به، واآلخر كفرا

الكفر العميل، ال االعتقادي، وهذا الكفر ال خيرجه من الدائرة اإلسالمية، وامللة 

بالكلية، كام مل خيرج الزاين، والسارق، والشارب، من امللة، وإن زال عنه اسم 

 اإليامن.

وباإلسالم،  وهذا التفصيل، قول الصحابة الذين هم أعلم األمة بكتاب اهلل،

زمهام; فال تتلقى هذه املسائل إال عنهم; واملتأخرون مل يفهموا  والكفر، ولوا

مرادهم، فانقسموا فريقني; فريق أخرجوا من امللة بالكبائر، وقضوا عىل أصحاهبا 

كاميل اإليامن; فأوَلك غلوا، وهؤالء  باخللود يف النار; وفريق جعلوهم مؤمنني،

ة للطريقة املثىل، والقول الوسط، الذي هو يف املذاهب، جفوا; وهدى اهلل أهل السن

كاإلسالم يف امللل; فها هنا كفر دون كفر، ونفاق دون نفاق، ورشك دون رشك، 

ْم باَِم ▬وظلم دون ظلم; فعن ابن عباس ريض اهلل عنه يف قوله تعاىل:  ْ حَيْك  َوَمْن مَل

ونَ  م  اْلَكافِر  رواه  «ليس هو الكفر الذي تذهبون إليه»ل: قا ♂أَنَْزَل اَّللَّ  َفأ وََلَِك ه 



 107 

 

107 

 

 التحذير من الغلو يف التكفري والتربؤ من الغالة االنتصار للدرر السنية

وعن عطاء:  «كفر ال ينقل عن امللة»عنه سفيان، وعبد الرزاق; ويف رواية أخرى: 

 .«كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسقكفر دون »

وهذا بني يف القرآن، ملن تأمله; فإن اهلل سبحانه سمى احلاكم بغري ما أنزل اهلل 

ء؛ أنزل اهلل عىل رسوله كافرا  ، وسمى اجلاحد ملا كافرا   ، وليس الكفران عىل حد سوا

 ونَ ▬، يف قوله: وسمى الكافر ظاملا  
ِ
م  الظَّامل وَن ه  ،  [254]سورة البقرة آية:  ♂َواْلَكافِر 

وسمى من يتعدى حدوده، يف النكاح، والطالق، والرجعة، واخللع، ظاملا، وقال: 

 َفَقدْ ▬
ِ
وَد اَّللَّ د  ، وقال يونس عليه السالم:  [1]سورة الطالق آية:  ♂ظََلَم َنْفَسه   َوَمْن َيتََعدَّ ح 

نيَ ▬
ِ ِ
نْت  ِمَن الظَّامل َربَّنَا ظََلْمنَا ▬وقال آدم عليه السالم:  [87]سورة األنبياء آية:  ♂إيِنِّ ك 

َسنَا النمل آية: ]سورة  ♂َقاَل َربِّ إيِنِّ ظََلْمت  َنْفِس ▬وقال موسى:  [23]سورة األعراف آية:  ♂أَنْف 

َوَما ي ِضلُّ ▬، يف قوله: وليس هذا الظلم، مثل ذلك الظلم; وسمى الكافر فاسقا   [44

َوَلَقْد أَنَْزْلنَا إَِليَْك آيَاٍت َبيِّنَاٍت َوَما يَْكف ر  ▬وقوله:  [26]سورة البقرة آية:  ♂بِِه إاِلَّ اْلَفاِسقنِيَ 

ونَ  َا الَِّذيَن ▬العايص فاسقا، يف قوله:  وسمى [99]سورة البقرة آية:  ♂هِبَا إاِلَّ اْلَفاِسق  َيا أهَيُّ

ْم فَاِسٌق بِنَبٍَأ َفتَبَيَّن وا  وقال يف الذين يرمون  [6]سورة احلجرات آية:  ♂آَمن وا إِْن َجاَءك 

م  اْلَفاِسق ونَ ▬املحصنات:  وَق ▬وقال:  [4]سورة النور آية:  ♂َوأ وََلَِك ه  َفال َرفََث َوال ف س 

 وليس الفسوق، كالفسوق. [197]سورة البقرة آية:  ♂اَل يِف احْلَجِّ َوال ِجدَ 

وكذلك الرشك، رشكان; رشك: ينقل عن امللة، وهو الرشك األكرب; ورشك: ال 

ينقل عن امللة، وهو الرشك األصغر، كرشك الرياء; وقال تعاىل يف الرشك األكرب: 

َم اَّللَّ  ▬  فََقْد َحرَّ
ِ
ْك بِاَّللَّ نَي ِمْن أَنَْصارٍ إِنَّه  َمْن ي رْشِ

ِ ِ
ََّة َوَمأَْواه  النَّار  َوَما لِلظَّامل  ♂ َعَليِْه اجْلَن

 َفتَْخطَف ه  ▬وقال تعاىل:  [72]سورة املائدة آية: 
ِ
اَمء َّاَم َخرَّ ِمَن السَّ  فََكأَن

ِ
ْك بِاَّللَّ َوَمْن ي رْشِ

و لَِقاَء َربِِّه ▬: اآلية، وقال تعاىل، يف رشك الرياء [31]سورة احلج آية:  ♂الطَّرْي   َفَمْن َكاَن َيْرج 

ا ْك بِِعبَاَدِة َربِِّه أََحد  . ويف احلديث:  [110]سورة الكهف آية:  ♂َفْليَْعَمْل َعَمال َصاحِل ا َوال ي رْشِ

من حلف بغري اهلل، فقد »، ويف احلديث: «أخوف ما أخاف عليكم الرشك األصغر»
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جه عن امللة، وال يوجب له حكم الكفار; ، ومعلوم أن حلفه بغري اهلل ال خير«أرشك

فانظر: كيف   «الرشك يف هذه األمة أخفى من دبيب النمل» ملسو هيلع هللا ىلصومن هذا قوله 

انقسم الرشك، والكفر، والفسوق، والظلم، إىل ما هو كفر ينقل عن امللة، وإىل ما ال 

 ينقل عن امللة.

عتقادي وكذلك النفاق، نفاقان; نفاق اعتقادي، ونفاق عميل; والنفاق اال

موضع، أوجب هلم تعاىل به الدرك األسفل من النار;  مذكور يف القرآن، يف غري

أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن »: ملسو هيلع هللا ىلصوالنفاق العميل، جاء يف قوله 

كانت فيه خصلة منهن، كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، 

آية املنافق » ملسو هيلع هللا ىلص، وكقوله  «خانوإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا أؤمتن 

قال بعض األفاضل:   «ثالث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤمتن خان

وهذا النفاق قد جيتمع مع أصل اإلسالم، ولكن إذا استحكم وكمل، فقد ينسلخ 

صاحبه من اإلسالم بالكلية، وإن صىل وصام، وزعم أنه مسلم; فإن اإليامن ينهى 

ا كملت للعبد، ومل يكن له ما ينهاه عن يشء منها، فهذا ال عن هذه اخلالل، فإذ

 ، انتهى.خالصا   يكون إال منافقا  

أنه ال يلزم من قيام شعبة من شعب اإليامن بالعبد، أن  األصل اخلامس:

يسمى مؤمنا، وال يلزم من قيام شعبة من شعب الكفر، أن يسمى كافرا، وإن كان ما 

ء الطب، أو  قام به كفر، كام أنه ال يلزم من ء العلم، أو من أجزا قيام جزء من أجزا

من أجزاء الفقه، أن يسمى عاملا، أو طبيبا، أو فقيها; وأما الشعبة نفسها، فيطلق 

اثنتان يف أمتي مها هبم كفر، الطعن يف النسب، »عليها اسم الكفر، كام يف احلديث: 

لكنه ال يستحق و «من حلف بغري اهلل فقد كفر »وحديث:  «واليناحة عىل امليت

 اسم الكفر عىل اإلطالق.



 109 

 

109 

 

 التحذير من الغلو يف التكفري والتربؤ من الغالة االنتصار للدرر السنية

وقلة تكلفهم; قال ابن  فمن عرف هذا، عرف فقه السلف، وعمق علومهم،

، فإهنم أبر هذه األمة ملسو هيلع هللا ىلص، فليتأس بأصحاب رسول اهلل من كان متأسيا  »مسعود: 

. قوم: اختارهم اهلل لصحبة نبيه، فاعرفوا هلم ، وأقلها تكلفا  ، وأعمقها علام  قلوبا  

; وقد كاد الشيطان بني آدم بمكيدتني فإهنم كانوا عىل اهلدى املستقيم حقهم،

عظيمتني، ال يبايل بأهيام ظفر; أحدمها: الغلو وجماوزة احلد واإلفراط. والثاين: هو 

 .«اإلعراض، والرتك، والتفريط

ما أمر »قال ابن القيم: ملا ذكر شيئا من مكائد الشيطان، قال بعض السلف: 

إال وللشيطان فيه نزغتان، إما إىل تفريط وتقصري; وإما إىل جماوزة  اهلل تعاىل بأمر

 . «وغلو; وال يبايل بأهيا ظفر

وقد اقتطع أكثر الناس إال القليل، يف هذين الواديني، وادي التقصري، ووادي 

املجاوزة والتعدي; والقليل منهم الثابت عىل الرصاط الذي كان عليه رسول اهلل 

: وقرص بقوم، -إىل أن قال  -اهلل كثريا من هذا النوع  وأصحابه; وعد رمحه ملسو هيلع هللا ىلص

: إيامن أفسق الناس وأظلمهم، كإيامن جربيل وميكائيل، فضال عن أيب  حتى قالوا

بكر، وعمر; وجتاوز بآخرين، حتى أخرجوا من اإلسالم، بالكبرية 

 .[486-1/466].«الواحدة

 «نتم تزعمون أنكم وأما اخلروج، ونزع اليد من طاعته، فهذا ال جيوز. وأ

عىل طريقة مشائخكم، وأنكم ما ختالفوهنم يف يشء يرونه لكم؛ وال ندري من 

هؤالء املشائخ، أهم مشائخ املسلمني؟ أم غريهم، ممن سلك غري سبيلهم، ويريد 

 .[9/184] «فتح باب الفتن عىل اإلسالم واملسلمني؟

 «ة، رؤساؤكم فإنكم كنتم أوال يف جاهلية عريضة، وحالة عن احلق بعيد

ر، ال تعرفون حقائق دين اإلسالم، وال  أكثرهم طواغيت كبار، وعوامكم جفاة أرشا
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تعملون من احلق إال بام هتوى نفوسكم، مع ما كان بينكم، من سفك الدماء، وهنب 

األموال، وقطيعة األرحام، وتعدي حدود اهلل، وغري ذلك من املحرمات، وعظيم 

 املنكرات.

ة دينه، والعمل بتوحيده، وسلوك مسلك أهل اإلسالم ثم هداكم اهلل ملعرف

والتوحيد، وانترشت بينكم كتب السنن واآلثار، ومصنفات علامء اإلسالم، ثم أنتم 

اآلن: انتقلت بكم األحوال، إىل أنكم حتاولون اخلروج عىل اإلمام، ومنابذة أهل 

 اإلسالم، ومفارقة مجاعتهم.

نْت ْم ▬تعاىل:  فاتقوا اهلل عباد اهلل، واذكروا قوله ْم إِْذ ك   َعَليْك 
ِ
وا نِْعَمَت اَّللَّ ر  َواْذك 

ْفَرٍة ِمَن النَّاِر  نْت ْم َعىَل َشَفا ح  نا  َوك  ْم فَأَْصبَْحت ْم بِنِْعَمتِِه إِْخَوا أَْعَداء  َفأَلََّف بنَْيَ ق ل وبِك 

ْم آيَاتِِه َلعَ  ْم ِمنَْها َكَذلَِك ي بنَيِّ  اَّللَّ  َلك  ونَ َفأَنَْقَذك  ْم هَتْتَد  ن آية:  ♂لَّك   . [103]سورة آل عمرا

فام أشبه الليلة بالبارحة! وهذا الذي ذكرناه لكم، وأرشنا به عليكم، من السمع 

والطاعة لإلمام، وعدم نزع اليد من طاعته، وعدم الشقاق واخلالف، وترك أسباب 

اعتقادنا  التفرق واالختالف، وجمانبة سبل أهل الغي والضالل، واالعتساف، هو

الذي نحن عليه مقيمون، وله عىل مر الزمان معتقدون، وبه مستمسكون، وعليه 

 موالون ومعادون، ظاهرا وباطنا، رسا وعالنية.

ومن نسب إلينا غريه، فهو علينا من الكاذبني الظاملني، وسيجزيه اهلل بام جيزي 

واستحسنته  به الظاملني واملفرتين. فإن تبتم إىل ربكم، ورجعتم عام عّن لكم

نفوسكم، فاحلمد هلل رب العاملني، واملنة هلل يف ذلك عليكم، وإن أبيتم إال الشقاق 

: أنا نربأ إىل اهلل منكم،  والعناد، وسلكتم مسالك أهل الغي والفساد، فاعلموا

ونشهد اهلل ومالئكته وعباده املؤمنني، عىل خطئكم وضاللكم، وأنكم قد خالفتم 

 .[186-9/185] وأئمتها، وعلامء امللة والدين.ما كان عليه سلف األمة 
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ن أحد املنتسبني للدعوة عنده جراءة عىل إطالق أ باب : لو قدرنا

 الكفر

 «ءة، وجرسة عىل إطالق الكفر، جهال منه،  ولو قدرنا أن إنسانا يقع منه جرا

 فال جيوز أن ينسب إىل مجيع الطائفة، وإنام ينسب إليهم ما يقوله شيخهم، وعلامؤهم

 .[1/362].«بعده؛ وهذا أمر ظاهر للمنصف، وأما املعاند املتعصب، فال حيلة فيه

 « وفرط جورهم واعتسافهم، وذلك قلة إنصافهموالذي يقيض به العجب ،

أهنم ال جيدون زلة من املنتسبني إليه، وال عثرة إال نسبوها إليه، وجعلوا عارها 

مته، وعظم قدره، وإمامته; وقد عرف من جهاهلم،  راجعا عليه، وهذا من متام كرا

واشتهر من أعامهلم أنه ما دعا إىل اهلل أحد، وأمر بمعروف، وهنى عن منكر، يف أي 

قطر من األقطار، إال سموه وهابيا، وكتبوا فيه الرسائل إىل البلدان، بكل قول هائل 

 .[1/515] .«.حيتوي عىل الزور والبهتان.

 «ا قولكم: إنه حيكى لنا أنكم تقتلون، ذا قال الشيخ عبد اهلل بن الشيخ: وأم

ة، والصغري، ورسول اهلل  أمر: أن ال يقتل من املرشكني ال شيبة  ملسو هيلع هللا ىلصالشيبة، واملرأ

ة، وال قارص مل ينبت، فنقول: هذا كذب وزور، وهبتان علينا، فال  عاجز، وال امرأ

ة، وال الصغري الذي مل ين بت؛ فإن نأمر بقتل الشيخ الكبري من املرشكني، وال املرأ

كان أحد من جهال املسلمني، البعيد عنا، فعل شيئا من ذلك، فهو خمطئ خمالف 

 .[9/243].«من ذلكونحن نربأ إىل اهلل لرشع اهلل ورسوله، 

 «ما  ...من عبد العزيز بن حممد، إىل األخ يف اهلل: حممد بن أمحد احلفظي

نا أوراقا، يريدون هبا أرشت إليه يف كتابك، من أن بعض القادمني علينا، يأخذون م

اجلاه، والرتفع عىل من بينه وبينهم ضغائن جاهلية، فأنت تفهم أن اململوك ليس له 

ئر، ومن خدعنا  ئر، وإنام عليه األخذ بالظواهر، واهلل يتوىل الرسا اطالع عىل الرسا
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 باهلل انخدعنا له.

فقناه فإذا جاءنا من يقول: أنا أريد أن أبايعكم عىل دين اهلل ورسوله، وا

، ونأمره بذلك، ونحضه عىل ملسو هيلع هللا ىلصرسوله  وبايعناه، وبينا له الدين الذي بعث اهلل به

القيام به يف بلده، ودعوة الناس إليه، وجهاد من خالفه، فإذا خالف ذلك وغدر، 

 .[9/244].«فاهلل حسيبه

، وأنه أمر به من خطأ أو تعد فال جيوز نسبته إليهوما حدث بعده أو يف وقته 

جرى ألسامة بن زيد يف دم اجلهني، وجرى خلالد بن الوليد يف دماء  ورضيه، ,قد

وقد برئ  ملسو هيلع هللا ىلصبني جذيمة وأمواهلم ما جيهله أهل العلم واإليامن. وذلك يف عهده 

أقتلته بعد »وقال ألسامة:  «مهللا إين أبرأ إليك مما صصنع خالد»منه وأنكره، فقال: 

ومن  « اهلل إذا جاءت يوم القيامةما قال: ال إهل إال اهلل؟ كيف تصنع بال إهل إال

أشكل عليه أمر القتال يف زمن الشيخ وعىل دعوته فهو إما جاهل بحال األعداء وما 

قالوه يف اإلسالم، وما بدلوه من الدين، وما كانت عليه البوادي واألعراب من 

ء بذلك، والرجوع إىل سوالف  الكفر بآيات اهلل، ورد أحكام القرآن واالستهزا

ة، وما كانت عليه من العادات واألحكام اجلاهلية، وأمثلهم حاال  من عرف أن البادي

كتاب اهلل وأحاديث رسوله عند احلرض، فلم يرفع بذلك رأسا  ومل يبال بيشء مما 

هنالك، أو هو جاهل بام جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، ال شعور له بيشء من 

 ذلك، وال يدري ما الناس فيه من أمر دينهم.

وباجلملة: فالواجب أن يتكلم اإلنسان بعلم وعدل، ومن فاته العلم فحسبه 

السكوت إن كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر, ومن خلع ربقة الدين من عنقه فليقل ما 

 [.28]منهاج التأسيس صشاء اهلل، واهلل بام يعملون بصري.
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 قاعدة: ال يلزم من القتال تكفري

 «ووضحت له املحجة، وقامت عليه ا للحقوال نكفر إال من بلغته دعوتن ،

احلجة، وأرص مستكربا معاندا، كغالب من نقاتلهم اليوم، يرصون عىل ذلك 

 .الواجبات، ويتظاهرون بأفعال الكبائر واملحرمات اإلرشاك، ويمتنعون من فعل

وغري الغالب إنام نقاتله ملنارصته من هذه حاله، ورضاه به، ولتكثري سواد من 

 .[235-1/234].«يب معه، فله حينئذ حكمه يف قتالهذكر، والتأل

 « فإنه قد بلغني أن بعض الناس قد أشكل عليه جهاد املسلمني ألهل

حايل، هل هو رشعي أم ال؟ فأقول وباهلل التوفيق: اجلهاد مرشوع ألحد أمور: 

طاعته، وجب جهاده عىل  منها: اخلروج عن طاعة ويل أمر املسلمني، فمن خرج عن

 .[290-9/289] «..ولو كان اخلارج مسلاممة، مجيع األ

قاعدة يف التفريق بني من كان حتت والية اإلمام وغريهم يف إجراء 

  أحكام التكفري والقتال

 « أما الرافضة: فأفتينا اإلمام، أن يلزموا بالبيعة عىل اإلسالم، ويمنعهم من

 .إظهار شعائر دينهم الباطل.

يف والية املسلمني، فأفتينا اإلمام يبعث هلم  وأما البوادي والقرى التي دخلت

ء يف كل ناحية، بمساعدة الدعاة املذكورين،  به من األمرا دعاة ومعلمني، ويلزم نوا

ئع اإلسالم، ومنعهم من املحرمات.  عىل إلزامهم رشا

وأما رافضة العراق، الذين انترشوا، وخالطوا بادية املسلمني، فأفتينا اإلمام 

تع ا  .[317-9/316] .«ملسلمني، وأرضهمبكفهم عن مرا
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 ومل نكفر أحدا دان بدين اإلسالم، لكونه مل يدخل يف دائرتنا :باب

 «  ومل يتسم دان بدين اإلسالم، لكونه مل يدخل يف دائرتنا،  ومل نكفر أحدا

 .[9/252].«بسمة دولتنا

 « وكذلك متوهيه عىل الطغام: بأن ابن عبد الوهاب يقول: الذي ما يدخل

طاعتي كافر، ونقول: سبحانك هذا هبتان عظيم! بل نشهد اهلل عىل ما يعلمه حتت 

من قلوبنا، بأن من عمل بالتوحيد، وتربأ من الرشك وأهله، فهو املسلم يف أي 

 .[10/128] .«زمان، وأي مكان

 باب يف قتال الطوائف املمتنعة عن الرشائع

 «متسكهم بالشهادتني،  وقال الشيخ تقي الدين ملا سئل عن قتال التتار، مع

ئع اإلسالم  وملا زعموا من اتباع أصل اإلسالم: كل طائفة ممتنعة عن التزام رشا

ترة، من هؤالء القوم وغريهم،  ئعهفإنه جيب قتاهلم، حتى الظاهرة املتوا ، يلتزموا رشا

ئعه، كام  قاتل أبو بكر )وإن كانوا مع ذلك ناطقني بالشهادتني، ملتزمني بعض رشا

وعىل ذلك اتفق الفقهاء بعدهم، بعد  (يض اهلل عنهم: مانعي الزكاةوالصحابة ر

 سابقة مناظرة عمر أليب بكر ريض اهلل عنهام.

واتفق الصحابة ريض اهلل عنهم مجيعا، عىل القتال عىل حقوق اإلسالم، عمال 

من عرشة أوجه: احلديث عن  ملسو هيلع هللا ىلصبالكتاب والسنة، وكذلك ثبت عن النبي 

حتقرون »، وأخرب أهنم رش اخللق واخلليقة، مع قوله: اخلوارج، واألمر بقتاهلم

فعلم: أن جمرد االعتصام باإلسالم،  «صالتكم مع صالهتم، وصيامكم مع صيامهم

ئعه، ليس بمسقط للقتال فالقتال واجب حتى يكون الدين كله  مع عدم التزام رشا

 هلل، وحتى ال تكون فتنة، فمتى كان الدين لغري اهلل، فالقتال واجب.

يام طائفة امتنعت عن بعض الصلوات املفروضات، أو الصيام، أو احلج، أو فأ
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عن التزام حتريم الدماء، أواألموال، أو اخلمر، أو الزنى، أو امليرس، أو نكاح ذوات 

املحارم، أو عن التزام جهاد الكفار، أو رضب اجلزية عىل أهل الكتاب، وغري ذلك 

ال عذر ألحد يف جحودها أو تركها، الذي  من التزام واجبات الدين وحمرماته، التي

يكفر الواحد بجحودها، فإن الطائفة املمتنعة تقاتل عليها، وإن كانت مقرة هبا؛ 

 ...وهذا مما ال أعلم فيه خالفا بني العلامء

فتأمل رمحك اهلل ترصيح هذا اإلمام، يف هذه الفتوى، بأن من امتنع من رشيعة 

ئع اإلسالم الظاهرة، كالصل وات اخلمس، أو الزكاة، أو احلج; أو ترك من رشا

املحرمات، كالزنى، أو حتريم الدماء، أو األموال، أو رشب اخلمر، أو املنكرات، 

وغري ذلك، أنه جيب قتال الطائفة املمتنعة عن ذلك، حتى يكون الدين كله هلل، 

ئع اإلسالم، وإن كانوا مع ذلك ناطقني بالشهادتني، ملتزمني بعض  ويلتزموا رشا

ئع اإلسالم؛ وأن ذلك مما اتفق عليه الفقهاء من سائر الطوائف، من الصحابة  رشا

فمن بعدهم، وإن ذلك عمل بالكتاب والسنة. فتبني لك أن جمرد االعتصام 

ئعه، ليس بمسقط للقتال، وأهنم يقاتلون قتال كفر  باإلسالم، مع عدم التزام رشا

وله: وهؤالء عند املحققني من وخروج عن اإلسالم، كام رصح به يف آخر الفتوى بق

العلامء ليسوا بمنْزلة البغاة اخلارجني عىل اإلمام، أو اخلارجني عن طاعته، بل 

 .[435-1/434] .«خارجون عن اإلسالم، بمنْزلة مانعي الزكاة. انتهى، واهلل أعلم

 باب حتريم دماء املسلمني

 « وجاء ، وصحت به األخباربام نطق به الكتاب]أي اإلمام[ ويؤمن ،

الوعيد عليه، من حتريم دماء املسلمني، وأمواهلم، وأعراضهم; وال يبيح من ذلك 

. ومن نسب إليه خالف ذلك، فقد كذب ملسو هيلع هللا ىلصإال ما أباحه الرشع، وأهدره الرسول 

وافرتى، وقال ما ليس له به علم، وسيجزيه اهلل ما وعد به أمثاله من 
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 .[1/526].«املفرتين

 سهم؟!هل أئمة الدعوة يكفرون أنف

 «لناس أحدثوا بعد نبيهم والسلف الصالح حمدثات، زعموا أهنا من البدع ا

احلسنة، فأقبح ذلك وأشده: دعوة غري اهلل، واالستغاثة بالصاحلني، من األحياء 

ئد، وكشف الشدائد، وسؤاهلم احلاجات، ليشفعوا هلم  واألموات، يف جلب الفوا

 عند اهلل، ويقربوهم عنده.

، نحن وغرينا، حتى قبل أن يمن اهلل علينا بدين اإلسالم، وكذلك كنا نفعله

اشتهر ذلك يف كثري من البالد، وصار عند غالب الناس هو غاية تعظيم الصاحلني 

 وحمبتهم، ومن أنكره عليهم كفروه وخرجوه.

فلام ظهر الشيخ: حممد بن عبد الوهاب، أسكنه اهلل اجلنة يوم املآب هنانا عن 

و الرشك الذي ال يغفره اهلل، إال بالتوبة منه، وأنه هو فعل ذلك، وأخرب أن هذا ه

 املرشكني عبدة األوثان، من العرب وغريهم.

 «..إلخوأتانا بالدالئل القطعية، من الكتاب، والسنة، وإمجاع سلف األمة

[2/171-172]. 

 البيان قبل السنان باب

 «[8/363].«، يقدم عىل اجلهاد بالسيف والسنانواجلهاد باحلجة والبيان. 

 للكافرأو عهده باب حرمة إخفار ذمة املسلم 

 «قال الشيخ إبراهيم، وعبد اهلل، وعيل، أبناء الشيخ حممد، رمحهم اهلل ومنها 

املسلم، فإذا صح إعطاء أحد من ذمة : التجارس عىل إخفار ]أي املحرمات[

ني أن خيفره، ال ، مل جيز ألحد من املسلمذمةاملسلمني أمري أو غريه، أحدا من الكفار 
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املسلمني واحدة، يسعى هبا أدناهم، فمن ذمة »يف ذمته وال ماله، كام يف احلديث: 

أخفر مسلام، فعليه لعنة اهلل واملالئكة والناس أمجعني؛ ال يقبل اهلل منه رصفا وال 

 .«عدال

ومن العجب: أن بعض اجلهال يفعل هذا ديانة، ويظن أن معاداة الكفار، 

 .[9/337].«، أعظم من ارتكابه، مع معرفته وحتريمهواستحالل املحرم

 « وأما األدلة الواردة يف األمر بقتال الكفار، فاملراد هبا من ال ذمة له منهم

: ملسو هيلع هللا ىلصذمة أو عهد من الكفار، فقد قال النبي  وال عهد، وهم املحاربون، وأما من له

ربام استدل باألدلة ومقصودنا ببيان هذا: أنه  «من قتل معاهدا مل يرح رائحة اجلنة»

الواردة، يف قتال الكفار، من يضعها يف غري موضعها الذي وضعت فيه، وهذا الذي 

 .[348-9/347].«نعتقده وندين اهلل به، ونربأ إىل اهلل ممن خالفه كائنا من كان

 باب يف احلكم بغري ما أنزل اهلل

 « ال كفر  وترك الصالة، فهذا كفر عمل،احلكم بغري ما أنزل اهلل، وأما

، يرضب بعضكم رقاب ال ترجعوا بعدي كفارا  »: ملسو هيلع هللا ىلصوكذلك قوله  ،اعتقاد

ة يف دبرها، فقد كفر بام أنزل عىل  من أتى كاهنا  »وقوله:  «بعض فصدقه، أو امرأ

فهذا من الكفر العميل; وليس كالسجود للصنم، واالستهانة  «ملسو هيلع هللا ىلصحممد 

 الكفر. وسبه، وإن كان الكل، يطلق عليه ملسو هيلع هللا ىلصباملصحف، وقتل النبي 

وقد سمى اهلل سبحانه من عمل ببعض كتابه، وترك العمل ببعضه، مؤمنا بام 

ْم ال تَْسِفك وَن ▬قال تعاىل:  عمل به، وكافرا بام ترك العمل به، َوإِْذ أََخْذَنا ِميثَاَقك 

مْ  ْم ِمْن ِديَاِرك  وَن أَنْف َسك  ِْرج  ْم َوال خت  أََفت ْؤِمن وَن ▬ إىل قوله: [84]سورة البقرة آية:  ♂ِدَماَءك 

وَن بِبَْعضٍ  اآلية، فأخرب تعاىل: أهنم أقروا  [85]سورة البقرة آية:  ♂بِبَْعِض اْلِكتَاِب َوتَْكف ر 

بميثاقه الذي أمرهم به، والتزموه، وهذا يدل عىل تصديقهم به; وأخرب أهنم عصوا 



 118 

 

118 

 

 حذير من الغلو يف التكفري والتربؤ من الغالةالت االنتصار للدرر السنية 

أخذ أمره، وقتل فريق منهم فريقا آخرين، وأخرجوهم من ديارهم، وهذا كفر بام 

عليهم; ثم أخرب أهنم يفدون من أرس من ذلك الفريق، وهذا إيامن منهم بام أخذ 

 عليهم يف الكتاب، وكانوا مؤمنني بام عملوا به من امليثاق، كافرين بام تركوه منه.

فاإليامن العميل يضاده الكفر العميل; واإليامن االعتقادي يضاده الكفر 

ففرق بني  «املسلم فسوق، وقتاله كفر سباب»االعتقادي; ويف احلديث الصحيح: 

; ومعلوم: أنه إنام أراد  سبابه، وقتاله، وجعل أحدمها فسوقا ال يكفر به، واآلخر كفرا

الكفر العميل، ال االعتقادي، وهذا الكفر ال خيرجه من الدائرة اإلسالمية، وامللة 

عنه اسم  بالكلية، كام مل خيرج الزاين، والسارق، والشارب، من امللة، وإن زال

 اإليامن.

وهذا التفصيل، قول الصحابة الذين هم أعلم األمة بكتاب اهلل، وباإلسالم، 

زمهام; فال تتلقى هذه املسائل إال عنهم; واملتأخرون مل يفهموا  والكفر، ولوا

مرادهم، فانقسموا فريقني; فريق أخرجوا من امللة بالكبائر، وقضوا عىل أصحاهبا 

، وهؤالء  باخللود يف النار; وفريق جعلوهم مؤمنني،كاميل اإليامن; فأوَلك غلوا

جفوا; وهدى اهلل أهل السنة للطريقة املثىل، والقول الوسط، الذي هو يف املذاهب، 

كاإلسالم يف امللل; فها هنا كفر دون كفر، ونفاق دون نفاق، ورشك دون رشك، 

ْم باَِم َومَ ▬وظلم دون ظلم; فعن ابن عباس ريض اهلل عنه يف قوله تعاىل:  ْ حَيْك  ْن مَل

ونَ  م  اْلَكافِر  رواه  «ليس هو الكفر الذي تذهبون إليه»قال:  ♂أَنَْزَل اَّللَّ  َفأ وََلَِك ه 

وعن عطاء:  «كفر ال ينقل عن امللة»عنه سفيان، وعبد الرزاق; ويف رواية أخرى: 

 .«كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق»

له; فإن اهلل سبحانه سمى احلاكم بغري ما أنزل اهلل وهذا بني يف القرآن ملن تأم

ء؛ ، وسمى اجلاحد ملا أنزل اهلل عىل رسوله كافرا  كافرا   ، وليس الكفران عىل حد سوا
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 ونَ ▬، يف قوله: وسمى الكافر ظاملا  
ِ
م  الظَّامل وَن ه  ،  [254]سورة البقرة آية:  ♂َواْلَكافِر 

ق، والرجعة، واخللع، ظاملا، وقال: وسمى من يتعدى حدوده، يف النكاح، والطال

 َفَقْد ظََلَم َنْفَسه  ▬
ِ
وَد اَّللَّ د  وقال يونس عليه السالم:   [1]سورة الطالق آية:  ♂َوَمْن َيتََعدَّ ح 

نيَ ▬
ِ ِ
نْت  ِمَن الظَّامل َربَّنَا ظََلْمنَا ▬وقال آدم عليه السالم:  [87]سورة األنبياء آية:  ♂إيِنِّ ك 

َسنَا ]سورة النمل آية:  ♂َقاَل َربِّ إيِنِّ ظََلْمت  َنْفِس ▬وقال موسى:  [23األعراف آية: ]سورة  ♂أَنْف 

َوَما ي ِضلُّ ▬وليس هذا الظلم، مثل ذلك الظلم; وسمى الكافر فاسقا، يف قوله:   [44

َبيِّنَاٍت َوَما يَْكف ر  َوَلَقْد أَنَْزْلنَا إَِليَْك آيَاٍت ▬وقوله:  [26]سورة البقرة آية:  ♂بِِه إاِلَّ اْلَفاِسقنِيَ 

ونَ  َا الَِّذيَن ▬العايص فاسقا، يف قوله:  وسمى [99]سورة البقرة آية:  ♂هِبَا إاِلَّ اْلَفاِسق  َيا أهَيُّ

ْم فَاِسٌق بِنَبٍَأ َفتَبَيَّن وا  وقال يف الذين يرمون  [6]سورة احلجرات آية:  ♂آَمن وا إِْن َجاَءك 

م  الْ ▬املحصنات:  ونَ َوأ وََلَِك ه  َفال َرفََث َوال ▬وقال:   [4]سورة النور آية:  ♂َفاِسق 

وَق َوال ِجَداَل يِف احْلَجِّ  -1/480] «.كالفسوق. وليس الفسوق [197]سورة البقرة آية:  ♂ف س 

483]. 

 «وسئل: هل جيوز التحاكم إىل غري كتاب اهلل؟ 

ات، فأجاب: ال جيوز ذلك، ومن اعتقد حله فقد كفر، وهو من أعظم املنكر

وجيب عىل كل مسلم اإلنكار عىل من فعل ذلك؛ وال يسرتيب يف هذا من له أدنى 

 .[10/252] .«علم

 «ومن مل استحل احلكم بغري ما أنزل اهللبني من  من الفرق..وأما ما ذكرته ،

 .[1/497].«العلم عند أهل و الذي عليه العمل، وإليه املرجعفهذا ه ،يستحل

 ؟باب: أهل البدع هل يكفرون

 « اعلم ألهمك اهلل للصواب، وأزال عن قلبك ظلم الشك واالرتياب أن

ملرجئة والقدرية الذي عليه املحققون من العلامء أن أهل البدع كاخلوارج وا
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ال يكفرون، وذلك ألن الكفر ال يكون إال بإنكار ما علم من  والرافضة ونحوهم

 الدين بالرضورة.

وعامة أئمة أهل السنة تكفريهم؛ فإن  اجلهمية: فاملشهور من مذهب أمحد وأما

قوهلم رصيح يف مناقضة ما جاءت به الرسل من الكتاب والسنة، وحقيقة قوهلم: 

، بل ومجيع ملسو هيلع هللا ىلصجحود الصانع، وجحود ما أخرب به عن نفسه، وعىل لسان رسوله 

 الرسل.

إنا لنحكي كالم اليهود والنصارى، وال »وهلذا قال عبد اهلل بن املبارك: 

وهبذا كفروا من يقول: إن القرآن خملوق، وإن اهلل  «نحكي كالم اجلهمية نستطيع أن

ال يرى يف اآلخرة، وأن اهلل ليس عىل العرش، وأنه ليس له علم، وال قدرة، وال 

 رمحة، وال غضب، وال غري ذلك من صفاته.

وهم عند كثري من السلف، مثل ابن املبارك، ويوسف بن أسباط، وطائفة من 

 يسوا من الثالث والسبعني فرقة، التي افرتقت عليها هذه األمة.أصحاب أمحد، ل

وأصول هذه الفرق هم اخلوارج، والشيعة واملرجئة، والقدرية ; وال ختتلف 

نصوص أمحد أنه ال يكفر املرجئة، فإن بدعتهم من جنس اختالف الفقهاء يف 

الفقهاء، ل طائفة من الفروع، وكذلك الذين يفضلون عليا عىل أيب بكر، وذلك قو

; ويف األدلة الرشعية، ما يوجب أن اهلل ال يعذب من هذه األمة خمطئا ولكن يبدعون

 عىل خطئه.

قال »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوقد ثبت يف الصحيح من حديث أيب هريرة، أن رسول اهلل 

رجل مل يعمل حسنة قط ألهله، إذا مات فحرقوه، ثم ذروا نصفه يف الرب، ونصفه يف 

من العاملني. فلام مات  ال يعذبه أحدا    عليه ليعذبنه عذابا  البحر، فواهلل لئن قدر اهلل

فعلوا به كام أمرهم، فأمر اهلل الرب فجمع ما فيه، وأمر البحر فجمع ما فيه، ثم قال 
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 .«له: مل فعلت هذا؟ قال من خشيتك يا رب؛ فغفر له

من طرق متعددة من رواية مجاعة من  ملسو هيلع هللا ىلصوهذا احلديث ثابت عن النبي 

هم أبو سعيد اخلدري، وحذيفة، وعقبة بن عامر؛ فهذا الرجل قد وقع الصحابة، من

 واجلهل، يف قدرة اهلل تعاىل، عىل إعادة من فعل به ما أمر أهله أن يفعلوه. له الشك

باليوم اآلخر يف اجلملة،  باهلل يف اجلملة، ومؤمنا   فهذا الرجل ملا كان مؤمنا  

 صالح، فغفر اهلل له بام كان معه عمل وهو: أن اهلل يثيب، ويعاقب بعد املوت، فهذا

من اإليامن باهلل واليوم اآلخر، وإنام أخطأ من شدة خوفه؛ وقد وقع اخلطأ الكثري يف 

اخللق، يف هذه األمة، واتفقوا عىل عدم تكفري من أخطأ، مثل ما أنكر بعض 

 الصحابة أن يكون امليت يسمع نداء احلي، وأنكر بعضهم أن يكون املعراج يقظة.

( بالرفع، ويقول: إن اهلل » ءة من قرأ )بل عجبت  وكان رشيح القايض ينكر قرا

ال يعجب، فبلغ ذلك إبراهيم النخعي، فقال: إنام رشيح شاعر، يعجبه علمه، كان 

ءة ثابتة، وأنكر صفة هلل،  («عبد اهلل أفقه منه، وكان يقرأ )بل عجبت فهذا أنكر قرا

 إمام من األئمة. عىل أن رشحيا   دل عليها الكتاب والسنة، واتفقت األمة،

َأَفَلْم َييْأَِس ▬من القرآن، كام أنكر بعضهم  وكذلك بعض العلامء أنكر حروفا  

وهذا اخلطأ معفو عنه باإلمجاع؛  «ألم يتبني الذين آمنوا »فقال إنام هي:  ♂الَِّذيَن آَمن وا 

ق، بل وال وكذلك اخلطأ يف الفروع العلمية، فإن املخطئ فيها ال يكفر، وال يفس

، وبعض املتفقهة املتكلمة، واملتفقهة جيعل املخطئ فيها آثام   يأثم، وإن كان بعض

 يعتقد أن كل جمتهد فيها مصيب، فهذان القوالن شاذان.

فلم يؤمن هبا، فهو كافر،  ملسو هيلع هللا ىلصواإلمجاع منعقد عىل أن من بلغته دعوة الرسول 

، وأعالم النبوة؛ والنصوص وال يقبل منه االعتذار باالجتهاد، لظهور أدلة الرسالة

إنام أوجبت رفع املؤاخذة، باخلطأ هلذه األمة؛ وإذا كان كذلك، فأصول اإليامن 



 122 

 

122 

 

 التحذير من الغلو يف التكفري والتربؤ من الغالة االنتصار للدرر السنية 

ترة، وحتريم املحرمات الظاهرة  تقتيض وجوب اإليامن بالواجبات الظاهرة املتوا

ترة.  املتوا

واجلاحد هلا كافر باالتفاق، مع أن املجتهد يف بعضها إذا أخطأ ليس بكافر 

اق، مع أن كثريا من أهل البدع، يوجد فيهم النفاق األكرب، والردة عن باالتف

اإلسالم؛ فام أكثر ما يوجد يف الرافضة، واجلهمية، ونحوهم، زنادقة منافقون، 

ْرِك اأْلَْسَفِل ِمَن النَّارِ ▬فأوَلك   .♂يِف الدَّ

من الكتاب  ملسو هيلع هللا ىلصوأصل ضالل هؤالء، هو اإلعراض عام جاء به الرسول 

بتغاء اهلدى من غريمها؛ فمن كان هذا أصله، فهو بعيد عن اخلري، واحلكمة، وا

 والرسالة إنام هي للعامة فوق اخلاصة، كام يقوله قوم من املتفلسفة واملتصوفة.

وأكثر السلف يرون قتل الداعية إىل البدعة، ملا جيري عىل يديه من الفساد يف 

ء قالوا إنه كافر، أو ليس بكافر، وذلك ألن الدعاء إىل املقالة التي ختالف  الدين، سوا

الكتاب والسنة، أعظم من قوهلا، وإثابة قائلها وعقوبة تاركها، أعظم من جمرد 

 الدعوة إليها.

فتكفري املعني من هؤالء اجلهال وأمثاهلم، بحيث حيكم عليه بأنه مع الكفار، ال 

يتبني هبا هلم  جيوز اإلقدام عليه، إال بعد أن تقوم عىل أحدهم احلجة بالرسالة، التي

، وإن كانت مقالتهم هذه ال ريب أهنا كفر، فإن نفي ملسو هيلع هللا ىلصأهنم خمالفون للرسول 

الصفات كفر، والتكذيب بأن اهلل ال يرى يف اآلخرة كفر، وإنكار أن يكون اهلل عىل 

العرش كفر، وإنكار القدر كفر؛ وبعض هذه البدع أشد من بعض، واهلل 

 .[247-10/244].«أعلم
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 ير من الغلو يف التكفري والتربؤ من الغالةالتحذ االنتصار للدرر السنية

 ري يف استحالل املحرمباب ضابط التكف

 « ،استخفافا  بوعيد اهلل، واستهزاء ثم استحله وأما من علم بالتحريم

، فكالم أهل العلم فيمن هذه حاله بأحكامه، ومكابرة ومعاندة هلل ورسوله

 .[8/489].«واضح





  َمن َكفَّر َمن؟

 اجلانب املسكوت عنه من تاريخ الدعوة عند أعدائها
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ر َمن؟  ومن اعتدى عىل من؟ ومن قاتل من؟ باب َمن َكفَّ

سن تأملها قبل مغادرة هذا  الباب أود أن أشري إىل نقطة هامة، أرجو منك أن حت 

والتفكر فيها، وهي أن إمام الدعوة ملا دعا الناس إىل التوحيد كفره خمالفوه، وكفروا 

هو دين وادعوا أن ما جاؤوا به إنام   وقاتلوهم، أتباعه، واستحلوا دماءهم وأمواهلم،

 جديد،كام ستجده يف النقوالت التالية.

 والسؤال الذي يضع نفسه اآلن: 

 «إذا سلمنا جدال أن املدرسة النجدية وقع عندها خلل يف أبواب التكفري 

وقاتلهم فعل ملن كفَّرهم  كان رد وقتاهلم ، لكننا لن نختلف يف أن تكفريهموالقتال

ب الغلو يف  ، فكيف ي عقل أن نعصِّ  رد وقتاله بَمن كان تكفريهوالقتال التكفري ابتداء 

 !بذلكونرتك َمن ابتدأ ودفاع عن النفس فعل 

ر بمكفرات  ومن جهة ثانية هل ي عقل أن نعصب الغلو يف التكفري بمن كفَّ

ر الناس بتوحيدهم وقاتل عليها رشعية  !!ويقاتلهم إليامهنم ، ونرتك من كان ي َكفِّ

ر خمالفيه أصال مع أهنم كفروه، بل عَ فإن علمت أن إمام الدعوة مل ي كَ  م هَ رَ ذَ فِّ

ر احلقيقي بجهلهم، كام تقدم معنا،  زاد عجبك من هذا التعنت الذي جعل املكفِّ

ر  بالقتال ئالباد )الشيخ واملدافع عن نفسه )أعداء الشيخ( مظلوما، وجعل املكفَّ

 وأتباعه( ظاملا !!

خ له وألتباعه واستحالل وإليك النقوالت التي تدل عىل تكفري أعداء الشي

 أمواهلم ودماءهم.

الذين أنكروا عىل هذا األمر، وادعوا أهنم من أهل العلم، ملتبسون بالرشك »

التوحيد، لرموه بالكفر جيرد األكرب، ويدعون إليه، ولو يسمعون إنسانا 
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 .[اإلمام 1/54].«والفسوق

 « وقلبهم ، ملسو هيلع هللا ىلصعلينا: الذي قلبهم عىل سيد ولد آدم قلب الناس والذي

ب وه  ▬عىل الرسل من قبله:  َا َكذَّ وهل  ة  َرس  لَّ َما َجاَء أ مَّ ومثل ما   [44]سورة املؤمنون آية: ،  ♂ك 

 .[االمام 1/59].«واهلل ما جاء أحد بمثل ما جئت به إال عودي»: ملسو هيلع هللا ىلصقال ورقة للنبي 

 « الذي نكفر، الذي يشهد أن التوحيد دين اهلل، ودين رسوله، وأن دعوة

، ويتبني مع أهل ثم بعد هذا يكفر أهل التوحيد، ويسميهم اخلوارجهلل باطلة، غري ا

 .[االمام 1/63] .«القبب عىل أهل التوحيد

 « ،بينت للناس إخالص الدين هلل، وهنيتهم عن دعوة األنبياء واألموات

كهم فيام يعبد اهلل به، من الذبح، والنذر،  من الصاحلني، وغريهم، وعن إرشا

السجود، وغري ذلك مما هو حق اهلل، الذي ال يرشكه فيه ملك مقرب، والتوكل، و

الذي دعت إليه الرسل، من أوهلم إىل آخرهم; وهو الذي عليه  وال نبي مرسل; وهو

 أهل السنة واجلامعة.

وأنا صاحب منصب يف قريتي، مسموع الكلمة، فأنكر هذا بعض الرؤساء، 

 وا عليها.ألكونه خالف عادة نش

بإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وغري ذلك من  مت من حتت يدي: ألزوأيضا  

ع من املنكرات، فلم يمكن  فرائض اهلل; وهنيتهم عن الربا، ورشب املسكر، وأنوا

فجعلوا قدحهم الرؤساء القدح يف هذا وعيبه، لكونه مستحسنا عند العوام، 

وا عىل العوام أن ، ولبسوعداوهتم فيام آمر به من التوحيد، وما هنيتهم عنه من الرشك

هذا خالف ما عليه الناس، وكربت الفتنة جدا، وأجلبوا علينا بخيل الشيطان، 

 .[االمام 65-1/64].«ورجله

 « ;وهم وأما القتال فلم نقاتل أحدا إىل اليوم، إال دون النفس واحلرمة
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 .[االمام 1/73].«; وال أبقوا ممكناالذين أتونا يف ديارنا

 « ريتي، مسموع الكلمة، فأنكر هذا بعض الرؤساء، يف قصاحب منصب أنا

 .[االمام 1/80].«لكونه خالف عادة نشؤوا عليها

 «هو الذي أوجب االختالف،  ]أي الدعوة إىل التوحيد ونبذ الرشك[ فهذا

وقاتلونا، واستحلوا دماءنا، ، كفرونابيننا وبني الناس، حتى آل هبم األمر، إىل أن 

لنا،  عليهم، وظفرنا هبم; وهو الذي ندعو الناس إليه، حتى نرصنا اهلل وأموا

ونقاتلهم عليه، بعدما نقيم عليهم احلجة، من كتاب اهلل وسنة رسوله، وإمجاع 

 .[اإلمام 1/87].«الصالح من األئمة السلف

 « يف التكفري والقتال، لكن ننصحكم هبذا الذي قطعتم، أنه ما جئناكم نحن

 .«وا به، إن كنتم من أتباع حممد باطنا وظاهرا دين اهلل ورسوله، أن تعلموه وتعمل

 .[اإلمام 1/92]

 « ال ينفع إال إذا لبس ثوب اإلخالص،أن ترك الرشك فإذا عرف اإلنسان 

وفهم اإلخالص فهام جيدا، وعرف ما عليه كثري من الناس من ظنهم أن اإلخالص 

سى، ملا ذكر وترك دعوة الصاحلني نقص هلم، كام قال النصارى: إن حممدا يشتم عي

 أنه عبد اهلل ورسوله، ليس يعبد مع اهلل تعاىل.

فمن فهم هذا عرف غربة اإلسالم، خصوصا إن أحرض بقلبه، ما فعل الذين 

وتكفريهم من دان هبا، يدعون أهنم من العلامء، من معاداة أهل هذه املسألة، 

ز، وأمثاهلا،  وفتواهم هلم وجاهدهم، مع عباد قبة أيب طالب، وأمثاهلا، وقبة الكوا

لنا، لرتكنا ما هم عليه، ويقولون: إهنم ينكرون دينكم.  فال تعرف بحل دمائنا، وأموا

هذه، والتي قبلها، إال بإحضارك يف ذهنك، ما علمت أهنم فعلوا مع أهل هذه 

املسألة، وما فعلوا مع املرشكني، فحينئذ تعرف أن دين اإلسالم، ليس بمجرد 
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يعرفونه، وكذلك اليهود يعرفونه كام يعرفون أبناءهم؛ املعرفة، فإن إبليس وفرعون، 

وإنام اإلسالم هو: العمل بذلك واحلب والبغض، وترك مواالة اآلباء واألبناء يف 

 .[اإلمام 121-1/120].«هذا

 « أي أن التوحيد هو دين الرسل وأن املسلم ملزم  أقر باملسألتنيفأما من[

، ومن صدقه من دينه، وحل دمه وماله خرجالتوحيد  ثم رصح أن من اتبعه يف به[

فهذا مع كونه أبلغ من  .خرج من دينه، وحل ماله ودمهيف إنذاره وأطاعه وانتذر، 

اجلنون، فهو من أعظم آيات اهلل، وعجائب قدرته، عىل تقليبه للقلوب، كيف جيتمع 

يف قلب رجل يشهد أن التوحيد هو دين اهلل، ويعاديه، ويشهد أن الرشك هو الكفر 

ليه، ويذب عن أهله باللسان، والسنان، واملالو  .[اإلمام 1/166 ].«يوا

 « وحاربونا، ونقلونا عند السالطني واحلكام، ، رمونا بالعظائمفألجل ذلك

، فنرصنا اهلل عليهم، وأورثنا أرضهم وديارهم وأجلبوا علينا بخيل الشيطان ورجله

 .[1/262]اعهم إىل يوم القيامة.وأمواهلم، وذلك سنة اهلل وعادته مع املرسلني، وأتب

ورموه ، وخّرجوه، بّدعوهالرشك  -عفا اهلل عنه -فلام أنكر عليهم الشيخ

 .[1/276].«بالعظائم

 « ،وبني اهلل لنا التوحيد يف آخر هذا الزمان، عىل يدي ابن عبد الوهاب

، دواإلنكار ملا خالف دين اآلباء واألجدا وقام علينا الناس بالعدوانوقمنا معه، 

 ♂َقال وا َبْل َوَجْدَنا آَباَءَنا َكَذلَِك يَْفَعل ونَ ▬وقال الناس مثل ما قال الذين من قبلهم: 

ء آية:  :  [74]سورة الشعرا ونَ ▬وقالوا ْقتَد  ٍة َوإِنَّا َعىَل آَثاِرِهْم م  ]سورة  ♂إِنَّا َوَجْدنَا آَباَءَنا َعىَل أ مَّ

 .[1/279] . «[23الزخرف آية: 

 « واليوم دولته ما تقرص ومعادينهاألمر: رجل حاقدينه الناس، فإن مبتدأ ،

عن ألف مبندق  وعرشة آالف فارس، وكل من تبني عىل هذا احلق بعداوة، كرسه 
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 .[1/283].«اهلل، وأزال دولته، وأرى فيه العجائب

 « فكيف بمن كفر بمعنى ال إهل إال اهلل؟ وصار الرشك وعبادة غري اهلل هو

، وبدعوه، كفروهور يف بلده، ومن أنكر ذلك عليهم دينه، وهو املشه

 .[1/324].«وقاتلوه

األمر الذي جاء به الشيخ حممد بن عبد الوهاب، ]وزعم أعداء الشيخ أن[ 

 .[1/439] .، وغش لألمةمذهب خامسرمحه اهلل تعاىل، 

 «[1/442] .«ملن دعاهم إىل توحيد رهبم وطاعته فنصبوا العداوة. 

 «ألهنم ال يعرفون مذهب خامسيد التوحيد يقولون: هذا فرتاهم عند جتر ;

 .[1/492] .«وا عليه واعتادوهأ  غري ما نش

 « يسمع بنا معارش الوهابية، وال يعرف حقيقة ما نحن وصار بعض الناس

عليه، وينسب إلينا، ويضيف إىل ديننا ما ال ندعو إليه، فبعضهم يتقول علينا وينسب 

تنفريا للناس عن قبول هذا الدين، وصدا هلم عن توحيد إلينا السفاسف واألباطيل، 

رب العاملني، فأوجب لنا تسويد هذه العجالة، بيانا ملا نعتقده وندين اهلل به، وندعو 

 .[1/566] . «إليه ونجاهد الناس عليه

 « أن الذي عادانا يف هذا األمر هم اخلاصة، ليسوا بالعامة; هذا وال خيفاك

، وابن عبيد، جاءتنا كتبهم يف إنكار دين اإلسالم الذي ابن إسامعيل، واملويس

حكى يف اإلقناع، يف باب حكم املرتد اإلمجاع من كل املذاهب، أن من مل يدن به فهو 

كافر; وكاتبناهم، ونقلنا هلم العبارات، وخاطبناهم بالتي هي أحسن، وما زادهم 

! شيئا من التوحيدوزعموا أن أهل العارض، ارتدوا ملا عرفوا ذلك إال نفورا. 

وأنت تفهم أن هذا ال يسعك، االكتفاء بغريك فيه، فالواجب عليك نرص أخيك، 

 .[اإلمام 2/62].«ظاملا أو مظلوما
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 «يف كثري من البالد، وصار عند  ]أي الرشك وصوره[ حتى اشتهر ذلك

كفروه غالب الناس هو غاية تعظيم الصاحلني وحمبتهم، ومن أنكره عليهم 

 .[2/171].«وخرجوه

 « فلام فعلنا ذلك، وأزلنا مجيع األوثان والقباب التي يف بلداننا، أنكر الناس

 .[2/172] .«، ورمونا بعداوهتم عن قوس واحدوكفرونا، وخرجونا، وبدعوناذلك، 

 « ر رمونا، ونسبوا  واجلرائمبسبب ذلك عادونا، وبالعظائم والكبائر الغزا

 ندعو إليه، ووالوا أهل الرشك وظاهروهم كل قبيح إلينا، ونفروا الناس عنا وعام

 .[2/200].«علينا، وزعموا أهنم أولياء اهلل، وأنصار دينه ورسوله وكتابه

 « فدعا الناس من أهل قريته وما قرب منها أن يرتكوا عبادة أرباب القبور

والطواغيت، وعبادة األشجار واألحجار، والذبح للجن، ونحو ذلك; وكل هذا قد 

وطرده أهل ذلك منه،  نجد وغريها كالبوادي؛ فلام أنكر ذلك كرهوا  وقع يف قرى

، وهي: حريمال، وصار يف العيينة يدعو إىل دين اإلسالم، وينهى عن قريته عنها

الرشك وعبادة األوثان، وقبل ذلك طائفة منهم ومن أهل الدرعية; ثم بعد ذلك 

ري واجلم الغفري، وقد نصب ضاق نطاق أمري العيينة ملا رآه قد أنكر قوله اخللق الكث

 له العداوة أهل القرى واألمصار، والبادي واحلارض، فأمره أن ينتقل من بلده عنه.

وبعض األعيان من وصار يف الدرعية عند حممد بن سعود وأوالده وإخوانه، 

مجاعته؛ فصار هلم قبول هلذه الدعوة، فصربوا عىل عداوة الناس قريبهم وبعيدهم، 

وكل قصدهم باحلرب، فثبتهم اهلل عىل قلتهم وكثرة من خالقهم، وقتل من قتل من 

أعياهنم، فصربوا، وصارت احلرب بينهم سجاال، واهلل حيميهم ويقوي قلوهبم؛ وما 

 مذكور يف التاريخ. جرى بينهم وبني عدوهم،

فأظهر اهلل هذا الدين يف نجد، والبادية، حتى مل يكن فيهم من ينازع وجيادل، 
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ألن اهلل أبطل كل شبهة، بام أبداه هذا الشيخ ببيانه، ومصنفاته التي صارت يف أيدي 

املسلمني; وانترشت دعوته يف األمصار، وقبلها القليل منهم ممن له التفات إىل ما 

ف من مل يرفع بذلك رأسا، ومل يقبل هدى اهلل، وهم األكثرون، فلله ينفعه، بخال

احلمد عىل هذه النعمة العظيمة، فيا سعادة من هدي إىل معرفة حقيقة دين اإلسالم 

 .[2/221] .«واتبعه

 « بدعونا، وخرجونا، وعادونا عنده، وقاتلونا، واستحلوا وأكثر الناس

لنا، ومل يكن لنا ذنب سوى ، والنهي عن دعوة غري اهلل، جتريد التوحيد دماءنا وأموا

واالستغاثة بغريه، وما أحدث من البدع واملنكرات، حتى غلبوا وقهروا، فعند ذلك 

، وأقروا بعد اإلنكار  .[10/274] .«أذعنوا

 « ،فصاحوا به منكرين ملا دعاهم إليه، واستنجدوا بامللوك من كل جانب

 الدرعية. فتلقاه شيخ البلد حممد بن سعود ، فهاجر إىلحتى أخرجوه من بلده العيينة

بته، وأعيان أهل بلده، فقابلوا دعوته بالقبول، وجدوا  رمحه اهلل، هو وأوالده، وقرا

 يف نرصته عىل ضعفهم وقلتهم، وكثرة عدوهم.

واسترصخ أعداؤهم امللوك عليهم، فام زالوا يرموهنم بقوس العداوة، وحزبوا 

را كثرية من كل جهة، فأظهرهم اهلل عىل من عاداهم، عىل ضعفهم  عليهم مرا

وقلتهم، وأوقع بأسه بكل من عاداهم يف امللوك، وأهلكهم اهلل، وأباد خرضاهم؛ 

 .[11/408]«..ويف ذلك آيات ملن كان واعيا

 «بأحاديث اخلوارج، وتنْزيله املسلمني منْزلتهم، فهم أبعد  (1)وأما استدالله

اخلوارج هو رأي الصحابة ريض اهلل عنهم;  الناس شبها باخلوارج; بل رأهيم يف

وشيعته: فهم أقرب الناس شبها باخلوارج، بل هم أعظم،  (2)وأما ابن منصور
                                                             

 يعني أحد أعداء الدعوة.( 1)

 من أعداء الدعوة.( 2)
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لتكفريهم املسلمني بالتوحيد، وهو إخالص العبادة هلل وحده ال رشيك له؛ فمن 

 .[11/576].«كفر املسلمني بالتوحيد، فهو أعظم بدعة من اخلوارج

 «وحذروا منه امللوك، وأغروهم بعداوته، حتى إن ابن فصاح به األكثرون ،

محيد ملك األحساء والقطيف والبادية، أرسل إىل ابن معمر أمري العيينة أن يقتله، أو 

ينفيه، فنفاه إىل الدرعية. وتلقاه حممد بن سعود رمحه اهلل، وأوالده، وإخوته، 

، فنجا بدعوته من فصربوا عىل حرب القريب والبعيد، حتى أظهر اهلل هذا الدين

أنجاه اهلل من الرشك والضالل، وهلك بدعوته من هلك ممن بغى وطغى، واستكرب 

وحسد؛ وكل من دعا إىل ما دعت إليه الرسل، ال بد أن يقع له من الناس ما وقع 

 .[12/9].«هلم

 « فأشبه أمر هذا الشيخ، رمحه اهلل تعاىل ما جرى خلاتم النبيني، حتى يف

، وكثرة من عاداه وناوأه يف االبتداء، كام هو حال احلق يف املبادي، مهاجره، وأنصاره

يرده الكثري وينكرونه، ويقبله القليل وينرصونه; فأول من عاداهم: أقرب الناس 

ه كثرة وماال،   .بالد دهام بن داوسإليهم بلدا، وأقوا

وهو أول من شن الغارة عليهم عىل غفلة وغرة، وعدم االحتساب منهم، 

إليه عىل فشل، فقتل منهم رجاال، منهم فيصل بن سعود، وسعود بن حممد  فخرجوا 

بن سعود، فسبحان من قوى جأش هذا الرجل عىل نرصة هذا الدين، حني قتل 

ابناه; ثم سطا عليهم مرة ثانية، فقتل كثريا ممن سطا هبم، فأخذ املسلمون الثأر منهم. 

الثني سنة، ويف تلك الثالثني ثم بعد ذلك استمر احلرب بينهم وبينه، أكثر من ث

را،  السنة أو أكثر، أعانه عىل حرهبم أهل نجران، وابن محيد شيخ بني خالد، مرا

 فيأتوهنم بأنواع الكيد والكثرة، فينرصهم اهلل عليهم، ويف ذلك أعظم عربة.

وبعد هذه املدة وقع بينه وبني املسلمني وقعة بني البلدين، فقتل فيها ابناه 
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فانتهى أمره، فخرج من بلده هاربا يف يوم صيف شديد احلر،  (نسعدو)و (دواس)

وتبعه من تبعه؛ فصارت بلده فيئا للمسلمني، ومل يبق آلل دواس بعد ذلك عني 

 .[12/15]«...تطرف

 « وذلك أن الذين أنكروا هذه الدعوة، من الدول الكبار، والشيوخ

، يف حال ا العدد القليلأجلبوا عىل عداوة هذوأتباعهم من أهل القرى واألمصار، 

 .فرموهم عن قوس العداوةختلف األسباب عنهم وفقرهم، 

من أهل نجد: دهام بن داوس املتقدم ذكره، وابن زامل، وآل بجاد أهل 

اخلرج، وحممد بن راشد صاحب احلوطة، وتركي اهلزاين، وزيد، ومن واالهم من 

يوخ قرى سدير األعراب والبوادي، كذلك العنقري يف الوشم ومن تبعه، وش

 والقصيم، وبوادي نجد، وابن محيد ملك األحساء، ومن تبعه من حارض وباد.

را عديدة  منها: ، مع عريعر، وأوالدهكلهم جممعون حلرب املسلمني، مرا

نزوهلم عىل الدرعية، وهي شعاب ال يمكن حتصينها باألبواب والبناء؛ وقد أشار إىل 

: ذلك العالمة: حسني بن غنام رمحه اهلل،  حيث يقول شعرا

 وجاؤوا بأسباب من الكيد مزعج

 

 مدافعهم يزجي الوحوش رنينها 

من العلامء؛ وملا قيل  فنَزلوا البالد، واجتمع من أهل نجد حتى من يدعي أنه 

لرجل منهم، وهو من أمثل علامئهم وعقالئهم: كيف أشكل عليكم عريعر وفساده، 

 لو أن الذي حربكم إبليس لكنا معه. وظلمه، وأنتم تعينونه وتقاتلون معه؟ فقال:

واملقصود: أن اهلل تعاىل ردهم بغيظهم مل ينالوا خريا، وكفى اهلل املؤمنني 

 القتال، ومحى اهلل تلك القرية، فلم يرشبوا من آبارها.

را عديدة بام يقدر عليه من اجلنود والكيد الشديد ، وأما وزير العراق، فسار مرا
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ثم جددوا  ..ما ال خيطر ببال، قبل أن يقع هبم ما وقع.وأجرى اهلل عليهم من الذل 

م ث ...أسبابا حلرب املسلمني، وساروا بدول عظيمة يتبع بعضها بعضا، وكيد عظيم

قام عيل كيخيا فصار هو الباشا، فأخذ جيدد آلة احلرب، فجمع من الكيد 

موع، فلم . فلام كملت أسبابه، ومجع اجلواألسباب، أعظم مما كان معه يف تلك الكرة

يبق إال خروجه حلرب املسلمني، لينتقم من أهل هذا الدين، سلط اهلل عليه صبيني 

مملوكني عنده يبيتونه، فقتلوه آخر الليل؛ فخمدت تلك النريان، وتفرقت تلك 

 األعوان، فام قام هلم قائمة حتى اآلن.

صار! فأين فيا هلا من عربة ما أظهرها ملن له أدنى بصرية! فاعتربوا يا أويل األب

 ذهب عقل من أنكر هذا الدين وجادل، وكابر يف دفع األدلة عىل التوحيد وماحل؟!

حرب أرشاف مكة، هلذه الدعوة اإلسالمية، ما جرى من العرب يف  ]و[

والطريقة املحمدية، وذلك أهنم من أول من بدأ املسلمني بالعداوة، فحبسوا 

املسلمني من احلج أكثر من ستني حاجهم، فامت يف احلبس منهم عدد كثري، ومنعوا 

؛ ويف هذه املدة سار إليهم غالب الرشيف، بعسكر كثيف، وكيد عنيف، فقدم سنة

أخاه عبد العزيز قبله باخلروج، فنَزل عىل قرص بسام، فأقام مدة يرضب باملدافع 

والقنابل، وجر عليه الزحافات؛ فأبطل اهلل كيده عىل هذا القرص، الضعيف بناؤه، 

وبعد ما ذكرناه، جد غالب يف احلرب، واجتهد، لكن  ..جاله، فرحل منه.القليل ر

ويغري، فأعطى اهلل  صار حربه لألعراب، ومل يتعد النري، فيعدو عىل من استضعف

وأما الدول الرتكية املرصية، فابتىل  ...أعراب املسلمني الظفر عليه يف عدة وقعات

ج، بسبب أمور كانوا يفعلوهنا يف اهلل هبم املسلمني ملا ردوا حاج الشام عن احل

املشاعر، فطلبوا منهم أن يرتكوها، وأن يقيموا الصالة مجاعة، فام حصل منهم ذلك، 

فردهم سعود رمحه اهلل تدينا؛ فغضبت تلك الدولة الرتكية، وجرى عندهم أمور 

 يطول عدها، وال فائدة يف ذكرها.
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وبكل ما يقدر عليه فأمروا حممد عيل، صاحب مرص أن يسري إليهم بعسكره، 

 .[42-12/17].«(1)...من القوة والكيد

 « واملخلص الداعي إىل توحيد اهلل، وإخالص العبادة له، عندهم خارجي

وأكثر هؤالء ال يقترصون عىل نسبة أهل التوحيد إىل اخلوارج واملبتدعة، ...مبتدع

 .[12/189] .«بل يرصحون بتكفريهم، واستحالل دمائهم وأمواهلم، واهلل املستعان

 « أنكروا دعوته، وكتبوا  -وهم خاصة العلامء  -ثم إن أهل األحساء

شبهات تنبئ عن جهلهم وضالهلم، وأغروا به شيخ بني خالد، وكتبوا البن معمر 

 أنه يقتل هذا الشيخ أو يطرده، فام حتمل خمالفته فنفاه من بلده إىل الدرعية.

وبايعه عىل أن يمنعه مما يمنع منه فتلقاه حممد بن سعود، رمحه اهلل، بالقبول 

أهله وولده، وهذه أيضا نعمة عظيمة، كون اهلل أتاح له من ينرصه ويؤويه، والذي 

أقوى من ابن سعود وأكثر مل حيصل منه ذلك، وصرب حممد عىل عداوة األدنى 

 واألقىص، أهل نجد وامللوك من كل جهة.

عىل غرة من أهلها،  وبادأهم دهام ابن دواس باحلرب، فهجم عىل الدرعية

وقتل أوالد حممد، فيصل وسعود، فام زاد حممد إال قوة وصالبة يف دينه، رمحه اهلل، 

عىل ضعف منه وقلة يف العدد والعدة، وكثرة من عددهم، وذلك من نعمة اهلل 

وآياته علينا وعليكم; فرحم اهلل هذا الشيخ، الذي أقامه اهلل مقام رسله وأنبيائه، يف 

 دينه، ورحم اهلل من آواه ونرصه، فلله احلمد عىل ذلك.الدعوة إىل 

وفيام جرى من ابن سعود، شبه بام جرى من األنصار يف بيعة العقبة; ثم إن 

أهل نجد وبني خالد وأهل العراق واألرشاف، والبوادي والقرى، جتردوا لعداوة 

                                                             
من الدرر السنية جتد قصة الدعوة وأعدائها وافية، وقد اخترصت منها هنا ما  42-12/17يف املجلد ( 1)

 يناسب املقام.
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هذا الشيخ، ومن آواه ونرصه، وأقبلوا عىل حرهبم بحدهم وحديدهم، وكثرة 

 جنودهم وكيدهم.

فأبطل اهلل كيد كل من عاداهم، وكل من رام من هؤالء امللوك أن يطفئ هذا 

النور، أطفأ اهلل ناره وجعلها رمادا، وجعل كثريا من أمواهلم فيئا للمسلمني، وهذه 

 عربة عظيمة ونعمة جسيمة.

ثم إن اهلل بفضله وإحسانه: أظهر هذا الدين يف نجد، وأذل من عاداه، فعمت 

نعمة أهل نجد، ومن واالهم رشقا وغربا، وحفظ اهلل عليكم نعمة اإلسالم، التي ال

 رضيها سبحانه لعباده دينا، فلم يقدر أحد أن يغريها بقوته وقدرته.

فاشكروا ربكم سبحانه، الذي حفظ عليكم دينكم، ورد لكم الكرة عىل من 

بام حيبه اهلل من  خرج عنه، وذلك باإلقبال عىل التوحيد، تعلام وتعليام، واألمر

 .[12/163] .«طاعتة، والنهي عام هنى اهلل عنه من املعايص

الشيخ مل يبدأ أحدا  بالقتال بل أعداؤهم الذين ابتدأه بذلك، وقتاله كان من 

باب الدفع واملجازاة عىل السيئة بمثلها، وما حدث بعده أو يف وقته من خطأ أو تعد 

ضيه، ,قد جرى ألسامة بن زيد يف دم اجلهني، فال جيوز نسبته إليه، وأنه أمر به ور

وجرى خلالد بن الوليد يف دماء بني جذيمة وأمواهلم ما جيهله أهل العلم واإليامن. 

مهللا إين أبرأ إليك مما صصنع »وقد برئ منه وأنكره، فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصوذلك يف عهده 

 إهل إال اهلل أقتلته بعد ما قال: ال إهل إال اهلل؟ كيف تصنع بال»وقال ألسامة:  «خالد

ومن أشكل عليه أمر القتال يف زمن الشيخ وعىل دعوته فهو  «إذا جاءت يوم القيامة

إما جاهل بحال األعداء وما قالوه يف اإلسالم، وما بدلوه من الدين، وما كانت 

عليه البوادي واألعراب من الكفر بآيات اهلل، ورد أحكام القرآن واالستهزاء 

ف البادية، وما كانت عليه من العادات واألحكام بذلك، والرجوع إىل سوال
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اجلاهلية، وأمثلهم حاال  من عرف أن كتاب اهلل وأحاديث رسوله عند احلرض، فلم 

يرفع بذلك رأسا  ومل يبال بيشء مما هنالك، أو هو جاهل بام جاءت به الرسل ونزلت 

 دينهم. به الكتب، ال شعور له بيشء من ذلك، وال يدري ما الناس فيه من أمر

وباجلملة: فالواجب أن يتكلم اإلنسان بعلم وعدل، ومن فاته العلم فحسبه 

السكوت إن كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر, ومن خلع ربقة الدين من عنقه فليقل ما 

 .[28]منهاج التأسيس ص شاء اهلل، واهلل بام يعملون بصري.





 كتاب املواالة
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 املواالة باب يف ضبط مسائل املحبة التي هي أصل

 «[2/325]. «: احلبوأصل املواالة. 

 « :حمبة طبيعية، كمحبة اجلائع للطعام، والظمآن للامء، ثالثة أنواعواملحبة :

 وغري ذلك، وهذا ال يستلزم التعظيم.

لد لولده الطفل، ونحوها، والنوع الثاين : حمبة رمحة وإشفاق، كمحبة الوا

 وهذه أيضا ال تستلزم التعظيم.

: حمبة أنس وألفة، وهي حمبة املشرتكني يف صناعة، أو علم، أو لثالثوالنوع ا

مرافقة، أو جتارة، أو سفر، بعضهم لبعض، وكمحبة اإلخوة بعضهم بعضا. فهذه 

رشكا يف حمبة  املحبة التي تصلح للخلق بعضهم من بعض، ووجودها فيهم ال يكون

وكان أحب  حيب احللوى والعسل، ملسو هيلع هللا ىلصاهلل سبحانه، وهلذا كان رسول اهلل 

 ملسو هيلع هللا ىلصالرشاب إليه احللو البارد، وكان أحب اللحم إليه الذراع، وكان رسول اهلل 

 حيب نساءه، وكانت عائشة أحبهن إليه، وكان حيب أصحابه، وأحبهم إليه الصديق.

وأما املحبة اخلاصة، التي ال تصلح إال هلل وحده، ومتى أحب العبد هبا غريه 

العبودية، املستلزمة للذل واخلضوع، والتعظيم  كان رشكا ال يغفره اهلل، فهي حمبة

وكامل الطاعة، وإيثاره عىل غريه. فهذه املحبة ال جيوز تعليقها بغري اهلل أصال، وهي 

التي سوى املرشكون بني آلهتهم وبني اهلل فيها، وهي أول دعوة الرسل، وآخر كالم 

ره هبذه املحبة، وإفراد العبد املؤمن، الذي إذا مات عليه دخل اجلنة، باعرتافه وإقرا 

 الرب هبا.

 .«فهي أول ما يدخل به يف اإلسالم، وآخر ما خيرج به من الدنيا إىل اهلل

[2/321-322]. 
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 املواالة التي كان يكفر هبا الشيخ وأئمة الدعوة

 «الذين كانوا عىل اإلسالم، فخلعوا ربقته من فكيف بأهل البلدان ،

ودخلوا يف طاعتهم وآووهم ، فقة عىل دينهموأظهروا ألهل الرشك املوا أعناقهم، 

ونرصوهم، وخذلوا أهل التوحيد، وابتغوا غري سبيلهم وخطؤوهم، وظهر فيهم 

سبهم وشتمهم وعيبهم واالستهزاء هبم، وتسفيه رأهيم يف ثباهتم عىل التوحيد، 

طوعا  ال كرها ، والصرب عليه وعىل اجلهاد فيه، وعاونوهم عىل أهل التوحيد 

را ؟! واختيارا    .[8/126] «ال اضطرا

 « اإلسالم وعزه وبالده، فدعا الكافرين بآيات اهلل يف سعة فكيف بمن كان

املستهزئني هبا إىل بالده، واختذهم أولياء وأصحابا  وجلساء، وسمع كفرهم 

 .[8/127] «واستهزاءهم وأقرهم، وطرد أهل التوحيد وأبعدهم؟!

 « :َمْت هَل ْم َتَرى َكثرِيا  ِمنْه  ▬قوله تعاىل وا َلبِئَْس َما َقدَّ ْم َيتََولَّْوَن الَِّذيَن َكَفر 

ونَ  ْم َخالِد  ْم أَْن َسِخَط اَّللَّ  َعلَيِْهْم َويِف اْلَعَذاِب ه  ه  [ ، 80]سورة املائدة آية:  ♂أَنْف س 

فذكر تعاىل أن مواالة الكفار موجبة لسخط اهلل، واخللود يف النار، بمجردها، وإن 

خائفا ، إال املكره برشطه؛ فكيف إذا اجتمع ذلك مع الكفر الرصيح،  كان اإلنسان

معاداة التوحيد وأهله، واملعاونة عىل زوال دعوة اهلل باإلخالص، وعىل تثبيت وهو 

 .[8/128] «دعوة غريه؟!

 « .ْم ت َقاة  ▬فإن مواالة الويل، ومواالة عدوه متنافيان وا ِمنْه  ]سورة  ♂إاِلَّ أَْن َتتَّق 

فرخص يف مواالهتم إذا خافوهم، فلم حيسنوا معارشهتم إال بذلك،  [28مران آية: آل ع

وكانوا مقهورين ال يستطيعون إظهار العداوة هلم، فحينئذ جتوز املعارشة ظاهرة، 

إاِلَّ َمْن ▬والقلب مطمئن بالعداوة والبغضاء، ينتظر زوال املانع، كام قال تعاىل: 

طَْمئِنٌّ  ياَمنِ  أ ْكِرَه َوَقْلب ه  م  ليس التقية »قال ابن عباس:   [106]سورة النحل آية:  ♂بِاأْلِ
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 .«بالعمل، إنام التقية باللسان

وقال أيضا : هنى اهلل املؤمنني أن يالطفوا الكفار، ويتخذوهم وليجة من دون 

املؤمنني، إال أن يكون الكفار ظاهرين، فيظهرون هلم اللطف، وخيالفوهنم يف الدين، 

ْم ت َقاة  ▬وذلك قوله:  وا ِمنْه  ن آية:  ♂إاِلَّ أَْن َتتَّق  ، ذكره ابن جرير، وابن  [28]سورة آل عمرا

 .[8/145] .«أيب حاتم

 « جيب عليه من التعزير باهلجر واألدب مواالهتم ألجل دنياهموإن كان ،

ونحوه ما يزجر أمثاله. وإن كانت املواالة ألجل دينهم، فهو مثلهم، ومن أحب 

 .[اإلمام 8/160].«همقوما  حرش مع

 « ،فهو مداهن وإن كان يقّر بكفرهم، وال يقدر عىل مواجهتهم بتكفريهم

وله حكم  [9]سورة القلم آية:  ♂َودُّوا َلْو ت ْدِهن  َفي ْدِهن ونَ ▬هلم، ويدخل يف قوله تعاىل: 

 .[اإلمام 160/ 8]. «الذنوب أمثاله من أهل

 «ن والبدن. وقلب املؤمن ال خيلو من أصل الرباءة: املقاطعة بالقلب واللسا

، وهو ختفى لسبب رشعيعداوة الكافر، وإنام النزاع يف إظهار العداوة: فإهنا قد 

ه مع االطمئنان. وقد ختفى العداوة من مستضعف معذور، عذره القرآن. وقد  اإلكرا

ختفى لغرض دنيوي، وهو الغالب عىل أكثر اخللق، هذا إن مل يظهر منه 

 .[8/305].«موافقة

 «والتويل؟الفرق بني املواالة: عن ]أي عبد اهلل بن عبد اللطيف[ وسئل ، 

فأجاب: التويل كفر خيرج من امللة، وهو كالذب عنهم، وإعانتهم باملال 

والبدن والرأي، واملواالة كبرية من كبائر الذنوب، كبل الدواة، أو بري القلم، أو 

 .[422/ 8] .«التبشش هلم، أو رفع السوط هلم
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 « فال يقال: إنه «من جامع املرشك أو سكن معه، فإنه مثله»: ملسو هيلع هللا ىلصوقال .

د أن من عجز عن اخلروج من بني  بمجرد املجامعة واملساكنة يكون كافرا ، بل املرا

املال،  القتل، وأخذفحكمه حكمهم يف ظهراين املرشكني، وأخرجوه معهم كرها ، 

طوعا  واختيارا ، أو أعاهنم ببدنه ال يف الكفر؛ وأما إن خرج معهم لقتال املسلمني 

 .[8/456].«وماله، فال شك أن حكمه حكمهم يف الكفر

 « ،فتقربوا إليهم بمدحهم وتعظيمهم، وهتنئتهم بعداوة اإلسالم وأهله

فرشح هلم صدره وأحبهم، ملا بدر منهم من نرصة الرشك وإنكار 

 .[11/542].«التوحيد؟!

 «اود بن جرجيس، يعظمه وينرصه، فمن ذلك: أنا وجدنا له منظومة لد

 .[11/575].«لكونه أنكر التوحيد، وجوز الرشك األكرب

 باب هل يكفر الشيخ بمطلق املواالة

 «[10/116].«وتذكرون: أين أكّفرهم باملواالة، وحاشا وكال. 

 باب فرق بني إظهار العداوة ووجود العداوة

 « وجود العداوةمسألة إظهار العداوة غري مسألة. 

ْم ت َقاة  ▬يعذر به مع العجز واخلوف، لقوله تعاىل:  ألول:فا وا ِمنْه   ♂إاِلَّ أَْن َتتَّق 

ن آية:   . [28]سورة آل عمرا

ال بد منه، ألنه يدخل يف الكفر بالطاغوت، وبينه وبني حب اهلل  والثاين:

ورسوله تالزم كيل، ال ينفك عنه املؤمن؛ فمن عىص اهلل برتك إظهار العداوة، فهو 

ص هلل. فإذا كان أصل العداوة يف قلبه، فله حكم أمثاله من العصاة، فإذا انضاف عا

ي ▬إىل ذلك ترك اهلجرة، فله نصيب من قوله تعاىل: 
ِ ِ
م  امْلاَلئَِكة  ظَامل إِنَّ الَِّذيَن َتَوفَّاه 
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[ ، لكنه ال يكفر، ألن اآلية فيها الوعيد ال 97اآلية ]سورة النساء آية:  ♂أَنْف ِسِهمْ 

تكفري. وأما الثاين، الذي ال يوجد يف قلبه يشء من العداوة، فيصدق عليه قول ال

السائل: مل يعاد املرشكني; فهذا هو األمر العظيم، والذنب اجلسيم، وأي خري يبقى 

 .[8/359] «مع عدم عداوة املرشكني؟

 باب توقري املرشكني عىل مراتب كثرية ختتلف أحكامها

 «عـــىل معرفـــة حقيقـــة األصـــل وحقيقـــة القاعـــدة، وإن  عليــك أن تعلـــم: أن املـــدار

اختلف التعبري واللفظ؛ فإن كثريا  يعرف القصد والقاعـدة، ويعـرب بغـري التعبـري املشـهور. 

، ونرصهتم عىل أهل أعظمها: رفع شأهنموتعزيرهم وتوقريهم كذلك، حتته أنواع أيضا ، 

 فرات، ودونه مراتب مـناإلسالم ومبانيه، وتصويب ما هم عليه؛ فهذا وجنسه من املك

 .[8/360] .«التوقري باألمور اجلزئية، كلياقة الدواة ونحوه

 وأحكامها خمتلفة باب يف أن صور املواالة كثرية

 «:دخلوا حتت حكم هذه اآلية، ملا ابتلوا بالعدو، أخلدوا  فالصنف األول

لفرار إىل األرض، ورضوا باملقام معهم وحتت أمرهم؛ فرتكوا ما وجب عليهم من ا

بدينهم، ومفارقة عدوهم، إيثارا  لدنياهم. وأحبوا املقام، وداهنوا أوَلك األقوام، 

ه. وخدموهم،   وأعانوهم، وتقربوا إليهم بام مل حيبه اهلل وال يرضاه، بال قرس وال إكرا

نقضوا عهد اإلسالم، واستجلبوا العدو إىل  :-وهم أشد -الصنف الثاين 

نرصوهم، ونابذوا املسلمني املهاجرين، بالشتم و األوطان، وآووهم وظاهروهم،

والسب، وألبوا العدو عليهم؛ وصارت مسبة من هاجر هي دينهم، وسفهوا 

املسلمني، واستصلحوا بزعمهم حاهلم، ظنا  منهم أنه ال طاقة ألحد هبذا العدو، 

وأن أمرهم سيستقر يف مجيع البالد النجدية؛ فضل سعيهم وخابت آماهلم. واهلل 

 ىل أمره، ولكن أكثر الناس ال يعلمون.غالب ع
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حصل منهم إقامة بني أظهرهم، ومل يتبني منهم ما يتبني من  الصنف الثالث:

الصنفني. وهؤالء قسامن: مستطيع للهجرة، وغري مستطيع. واهلل أعلم بحاهلم، وهؤالء 

ل، والفساد مل يظهروا يف العالنية ما يستدل به عىل الرسيرة، بل ربام ظهر منهم كراهة الباط

 واملعايص، وهم عىل خطر. واهلل أسأل أن يمن عىل اجلميع بالتوبة النصوح.

أناس نفروا يف االبتداء، وجاهدوا وصربوا، لكنهم بعد ذلك  الصنف الرابع:

مل يستقيموا عىل ذلك، وحصل هلم فتنة صاروا فيها فرقا ؛ فعسى اهلل أن يتداركهم 

 واب الرحيم.برمحته، وأن يتوب عليهم، إنه هو الت

فمنهم الذين ثبتوا ومل يمكنوا منهم عدوا ، وصربوا  وأما الصنف اخلامس:

عىل ركوب األهوال يف مجيع األحوال؛ نسأل اهلل لنا وهلم الثبات عىل اإلسالم، 

واالستقامة عىل اإليامن، والفضل هلل تعاىل عىل من ثبت واستقام، وصرب عىل أذى 

 .[256-8/255] .«وفيقاخللق يف طاعة احلق، وباهلل الت

 باب من واىل مقهورا

 « :ال َيتَِّخِذ امْل ْؤِمن وَن اْلَكافِِريَن أَْولِيَاَء ِمْن د وِن امْل ْؤِمننَِي َوَمْن ▬قوله تعاىل

ْم ت َقاة   وا ِمنْه   إاِلَّ أَْن تَتَّق 
ٍ
ء  يِف يَشْ

ِ
]سورة آل عمران آية:  ♂َيْفَعْل َذلَِك فَلَيَْس ِمَن اَّللَّ

فنهى سبحانه املؤمنني عن اختاذ الكافرين أولياء وأصدقاء وأصحابا  من دون  [ ،28

املؤمنني، وإن كانوا خائفني منهم، وأخرب أن من فعل ذلك فليس من اهلل يف يشء، 

ْم ▬أي: ال يكون من أولياء اهلل املوعودين بالنجاة يف اآلخرة،  وا ِمنْه  إاِلَّ أَْن َتتَّق 

معهم، ال يقدر عىل  أن يكون اإلنسان مقهورا  وهو:  [28آية:  ]سورة آل عمران ♂ت َقاة  

عداوهتم، فيظهر هلم املعارشة وقلبه مطمئن بالبغضاء والعداوة، وانتظار زوال 

 .[8/123] .«املانع، فإذا زال رجع إىل العداوة والبغضاء



التكفري بالذنوب وضالل اخلوارجإنكار 
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 ن الكبائرولو كانت م باب : عدم التكفري بالذنوب

 « وال نار، إال من شهد له رسول اهلل بجنة وال أشهد ألحد من املسلمني

ولكني أرجو للمحسن، وأخاف عىل املسء. وال أكفر أحدا من املسلمني  ،ملسو هيلع هللا ىلص

 .[اإلمام 1/32].«بذنب، وال أخرجه من دائرة اإلسالم

 « ح ، والكبائر نوع آخر، والصغائر نوع آخر. ومن أرصوالكفر نوعالرشك

مع أن  «وإن زنى وإن رسق»ما فيه، حديث أيب ذر، فيمن لقي اهلل بالتوحيد، قوله: 

األدلة كثرية. وإذا قيل: من فعل كذا وكذا، فقد أرشك أو كفر، فهو فوق 

 .[اإلمام 1/189].«الكبائر

ننا املسلمني، مذهبا، أن اهلل تبارك وتعاىل: ال  الذي نعتقده دينا، ونرضاه إلخوا

ها من أهل التوحيد، كام تظاهرت عليه األدلة، من الكتاب، والسنة، خيلد أحدا في

وهذا هو مذهب أهل السنة واجلامعة من أصحاب رسول اهلل  ..وإمجاع األمة.

إال ، ومن اتبعهم بإحسان من سلف األمة وأئمتها. وال خيالف يف ذلك ملسو هيلع هللا ىلص

 .[بناء الشيخ ومحد بن نارصأ 1/194]واملعتزلة القائلني بتخليد أهل الكبائر يف النار. اخلوارج

والكبائر، كالزنى والرسقة ورشب اخلمر وأشباه ذلك، فال وأما املعايص 

خيرجه عن دائرة اإلسالم عند أهل السنة واجلامعة، خالفا للخوارج، واملعتزلة، 

 الذين يكفرون بالذنوب، وحيكمون بتخليده يف النار.

من الكتاب والسنة،  واحتج أهل السنة واجلامعة عىل ذلك بحجج كثرية،

 [.أبناء الشيخ ومحد بن نارص 1/202]..وأقوال الصحابة، والتابعني.

 « ،نعتقد أن من فعل أنواعا من الكبائر، كقتل املسلم بغري حق، والزنى

والربا، ورشب اخلمر، وتكرر منه ذلك؛ أنه ال خيرج بفعله ذلك عن دائرة اإلسالم، 

 .[1/230] .«مات موحدا بجميع أنواع العبادةوال خيلد به يف دار االنتقام، إذا 
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 « ،م، بام ه، وإنام نكفرأهل القبلة بذنبال نكفر أحدا من نحن بحمد اهلل

عليه علامء األمة املحمدية، الذين هم لسان صدق يف  نص اهلل ورسوله، وأمجع

األمة، أنه كفر، كالرشك يف عبادة اهلل غريه، من دعاء، ونذر، وذبح، وكبغض الدين 

ء به.  وأهله، واالستهزا

وأما الذنوب، كالزنى، والرسقة، وقتل النفس، ورشب اخلمر، والظلم، ونحو 

ذلك، فال نكفر من فعله إذا كان مؤمنا باهلل ورسوله، إال إن فعله مستحال له، فام 

كان من ذلك فيه حد رشعي أقمناه عىل من فعله، وإال عزرنا الفاعل بام يردعه، 

 املحرمات.وأمثاله عن ارتكاب 

وأصحابه، ومل يكفروا  ملسو هيلع هللا ىلصوقد جرت املعايص، والكبائر، يف زمن رسول اهلل 

هبا، وهذا مما رد به أهل السنة واجلامعة، عىل اخلوارج، الذين يكفرون بالذنوب، 

وعىل املعتزلة، الذين حيكمون بتخليده يف النار، وإن مل يسموه كافرا، ويقولون: 

، وال مؤمنا، بل فاسقا، وينكرون شفاعة  ننَزله منْزلة، بني املنْزلتني، فال نسميه كافرا

يوم القيامة، ويقولون: ال خيرج من النار أحد دخلها، بشفاعة، وال  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

 غريها.

ء مـــــــــــــن هـــــــــــــذين املـــــــــــــذهبني: مـــــــــــــذهب اخلـــــــــــــوارج،  ونحـــــــــــــن بحمـــــــــــــد اهلل، بـــــــــــــرآ

 .[1/308] .«واملعتزلة

 «ملسو هيلع هللا ىلصل معصية، كقوله وأما األحاديث التي فيها إطالق الكفر عىل من فع 

ونحو ذلك، فهذا حممول عند  «كفر من تربأ من نسبه»وقوله:  «قتال املؤمن كفر»

مع إمجاع أهل السنة عىل أن نحو هذه الذنوب، ال خترج من العلامء عىل التغليظ، 

; ويقال: كفر دون كفر; وكذلك لفظ الظلم، والفسق، ظلم دون ظلم، اإلسالم

تي فيها حتريم اجلنة عىل فاعل بعض الكبائر، فهذا وفسق دون فسق. واألحاديث ال
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عىل التشديد والتغليظ، إلمجاع أهل السنة واجلامعة أنه ال يبقى يف النار أحد من أهل 

ترة عن النبي   .[371-1/370] «..ملسو هيلع هللا ىلصالتوحيد، كام دلت عىل ذلك األحاديث املتوا

 «م، من يذكر وقال الشيخ حممد بن عبد الوهاب: يذكر لنا من أعداء اإلسال

أنا نكفر بالذنوب، مثل التتن، ورشب اخلمر، والزنى أو غري ذلك من كبائر 

الذنوب، فنربأ إىل اهلل من هذه املقالة، بل الذي نحن نقول: الذنوب فيها احلدود، 

 .[10/129] .«ومعلقة باملشيئة، إن شاء اهلل عفا، وإن شاء عذب عليها

 «السائل: إنكم تكفرون باملعايص؟ وسئل أيضا: الشيخ محد بن نارص، قال 

فأجاب: ليس هذا قولنا، بل هذا قول اخلوارج، الذين يكفرون بالذنوب، ومل 

 .[10/338].«نكفر أحدا بعمل املعايص

 « وسئل الشيخ عبد الرمحن بن حسن، رمحه اهلل تعاىل، عن مذهب اخلوارج

 إىل آخر السؤال. ...

أهل اإليامن بارتكاب الذنوب،  فأجاب: أما مذهب اخلوارج، فإهنم يكفرون

ما كان منها دون الكفر والرشك، وإهنم قد خرجوا يف خالفة عيل ريض اهلل عنه 

وكفروا الصحابة بام جرى بينهم من القتال، واستدلوا عىل ذلك بآيات، وأحاديث، 

 لكنهم اخطؤوا يف االستدالل.

هى عنه إذا أرص فام دون الكفر والرشك من املعايص، فال يكفر فاعله، لكنه ين

عىل كبرية ومل يتب منها، فيجب هنيه والقيام عليه؛ وكل منكر جيب إنكاره، من ترك 

، دل الكتاب والسنة عىل  واجب، أو ارتكاب حمرم، لكن ال يكفر إال من فعل مكفرا

أنه كفر، وكذلك ما اتفق العلامء عىل أن فعله، أو اعتقاده كفر، كام إذا جحد وجوب 

الدين بالرضورة، أو استحل ما هو معروف بالرضورة أنه حمرم، ما هو معروف من 

فهذا مما أمجع العلامء عىل أنه كفر إذا جحد الوجوب، ال إذا ترك الصالة هتاونا 



 154 

 

154 

 

 فري بالذنوب وضالل اخلوارجإنكار التك االنتصار للدرر السنية 

، وأما الثالثة  وكسال، فاملشهور يف مذهب أمحد أنه يستتاب، فإن تاب وإال قتل كافرا

إذا فعل كبرية كام تقدم، فال  فال يكفرونه بالرتك، بل يعدونه من الكبائر؛ وكذلك

 .[10/348] .«يكفر عند أهل السنة واجلامعة إال إذا استحلها

 « واخلوارج ما عندنا أحد منهم، حتى يف األمصار، ما فيها طائفة تقول

بقول اخلوارج، إال اإلباضية يف أقىص عامن، ووقعوا فيام هو أكرب من رأي 

 .[12/45].«اخلوارج

 جباب يف تضليل اخلوار

 «فهم الذين خرجوا عىل عيل ريض اهلل عنه، وقبل ذلك وأما اخلوارج :

قتلوا عثامن ريض اهلل عنه، وكفروا عثامن، وعليا، وطلحة، والزبري ومعاوية، 

 وطائفتي عيل ومعاوية، واستحلوا دماءهم.

، فكفروا من ملسو هيلع هللا ىلصوأصل مذهبهم الغلو الذي هنى اهلل عنه، وحذر عنه النبي 

ضهم يكفر بالصغائر، وكفروا عليا وأصحابه بغري ذنب، ارتكب كبرية، وبع

: ال  فكفروهم بتحكيم احلكمني: عمرو بن العاص وأيب موسى األشعري، وقالوا

 حكم إال هلل.

واستدلوا عىل قوهلم بالتكفري بالذنوب، بعمومات أخطؤوا فيها، وذلك كقوله 

وَله  َفِإنَّ َله  نَ ▬سبحانه:  َ َوَرس  ]سورة اجلن آية:  ♂اَر َجَهنََّم َخالِِديَن فِيَها أَبَدا  َوَمْن يَْعِص اَّللَّ

وَده  ي ْدِخلْه  َنارا  َخالِدا  فِيَها▬  [23 د  وَله  َوَيتََعدَّ ح  َ َوَرس  ]سورة النساء آية:  ♂َوَمْن يَْعِص اَّللَّ

ه  َجَهنَّم  َخالِدا  فِ ▬وقوله:  [14 ؤ  دا  َفَجَزا تََعمِّ ْؤِمنا  م  ]سورة النساء آية: اآلية  ♂يَهاَوَمْن يَْقت ْل م 

 وغري ذلك من اآليات. [93

وأمجع أهل السنة واجلامعة: أن أصحاب الكبائر ال خيلدون يف النار إذا ماتوا 
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عىل التوحيد، وأن من دخل النار منهم بذنبه خيرج منها كام تواترت بذلك 

 . وأيضا، فلو كان الزاين وشارب اخلمر والقاذفملسو هيلع هللا ىلصاألحاديث عن النبي 

والسارق ونحوهم كفارا مرتدين لكان حكمهم يف الدنيا القتل الذي هو حكم اهلل 

يف املرتدين؛ فلام حكم اهلل عىل الزاين البكر اجللد وعىل السارق بالقطع وعىل 

الشارب والقاذف باجللد، دلنا حكم اهلل فيهم بذلك أهنم مل يكفروا هبذه الذنوب كام 

 تزعمه اخلوارج.

أن أصله التكفري بالذنوب، وكفروا أصحاب رسول اهلل  فإذا عرفت مذهبهم

، واستحلوا قتلهم، متقربني بذلك إىل اهلل، فإذا تبني لك ذلك، تبني لك ضالل ملسو هيلع هللا ىلص

رمحه اهلل  -كثري من أهل هذه األزمنة، يف زعمهم: أن الشيخ حممد بن عبد الوهاب 

مجيع أصحاب وأتباعه خوارج؛ ومذهبهم خمالف ملذهب اخلوارج، ألهنم يوالون  -

، ويعتقدون فضلهم عىل من بعدهم، ويوجبون اتباعهم، ويدعون ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

هلم، ويضللون من قدح فيهم، أو تنقص أحدا منهم، وال يكفرون بالذنوب، وال 

خيرجون أصحاهبا من اإلسالم، وإنام يكفرون من أرشك باهلل، أو حسن الرشك؛ 

 كيف: جيعل هؤالء مثل أوَلك؟!.واملرشك كافر بالكتاب، والسنة، واإلمجاع، ف

وإنام يقول ذلك معاند يقصد التنفري للعامة; أو يقول ذلك جاهل بمذهب 

 .[362-1/361].«اخلوارج، ويقوله تقليدا

 « :الذين خرجوا عىل أمري املؤمنني عىل بن اخلوارج وأما أهل البدع، فمنهم

أمواهلم، متأولني يف أيب طالب، ريض عنه، وقاتلوه; واستباحوا دماء املسلمني، و

ذلك; وأشهر أقواهلم: تكفريهم بام دون الرشك من الذنوب، فهم يكفرون أهل 

الكبائر واملذنبني من هذه األمة; وقد قاتلهم: عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه ومن 

 .ملسو هيلع هللا ىلصمعه من أصحاب رسول اهلل 
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وصحت فيهم األحاديث، روى منها مسلم عرشة أحاديث، وفيها األمر 

م، وأهنم رش قتىل حتت أديم السامء، وخري القتىل من قتلوه، وأهنم يقاتلون أهل بقتاهل

حيقر أحدكم صالته مع صالهتم، »اإلسالم، ويدعون أهل األوثان; ويف احلديث: 

وصيامه مع صيامهم، يمرقون من اإلسالم، كام يمرق السهم من الرمية، أينام 

 .[1/489] .«لهم عند اهلللقيتموهم فاقتلوهم، فإن يف قتلهم أجرا ملن قت

 « أي  نفسه، وأراد نجاهتا: أن يعرف طريقة هؤالء القومفعىل من نصح[

، وأن جيتنبها، وال يغرت بكثرة صالهتم، وصيامهم وقراءهتم، وزهدهم يف اخلوارج[

وما كانوا عليه من اهلدى ودين  ملسو هيلع هللا ىلصالدنيا، وأن يعرف سرية أصحاب رسول اهلل 

من بعدهم، وعدم تكلفهم يف األقوال واألفعال، لعله أن احلق، الذي فضلوا به عىل 

 .[9/232].«يسلم من ورطات هؤالء الضالل، واهلل يقول احلق وهو هيدي السبيل



يف والة األمور  عقيدة أئمة الدرر السنية

 ن يف حكمهمالشرعيني وَم
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 السمع والطاعة لوالة األمور املسلمني يف غري معصية

 «لطاعة ألئمة املسلمني برهم وفاجرهم، ما مل وأرى وجوب السمع وا

 .[اإلمام 1/33]. «يأمروا بمعصية اهلل

 «السمع والطاعة ملن تأمر علينا، ولو كان عبدا من متام االجتامع ،

 .[اإلمام 9/6و 1/173].«حبشيا  

 « قائم مع األئمة بروا أو فجروا، وال يبطله جور جائر وال واجلهاد ماض

والعيدان واحلج مع السالطني وإن مل يكونوا بررة عدوال عدل عادل. واجلمعة 

أتقياء. ودفع الصدقات واخلراج واألعشار والفيء والغنائم إليهم، عدلوا فيها أو 

جاروا. واالنقياد ملن واله اهلل عز وجل أمركم، ال تنْزع يدا من طاعته، وال خترج 

السلطان، وتسمع  عليه بسيف حتى جيعل اهلل لك فرجا وخمرجا؛ وال خترج عىل

وتطيع، وال تنكث بيعته؛ فمن فعل ذلك فهو مبتدع، خمالف، مفارق للجامعة. وإن 

أمرك السلطان بأمر فيه هلل معصية؛ فليس لك أن تطيعه البتة، وليس لك أن خترج 

 .[1/348].«عليه؛ وال متنعه حقه. واإلمساك يف الفتنة سنة ماضية، واجب لزومها

 « ألئمة املسلمني بالصالح، وال خيرج عليهم ء يرون الدعاوبعد ذلك

 .[1/534].«بالسيف

 «عندهم، وعدم  خمالفة ويل األمر: أن ]من مسائل اجلاهلية[ املسألة الثالثة

وأمر  ملسو هيلع هللا ىلصاالنقياد له، فضيلة، والسمع والطاعة ذل ومهانة; فخالفهم رسول اهلل 

ة، وغلظ يف ذلك، بالصرب عىل جور الوالة، وأمر بالسمع والطاعة هلم، والنصيح

وأبدى فيه وأعاد. وهذه الثالث التي مجع بينها فيام ذكر عنه، يف الصحيحني أنه قال: 

إن اهلل يرىض لكم ثالثا، أن تعبدوا اهلل وال ترشكوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل »
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، وأن تناصحوا من واله اهلل أمركم ومل يقع خلل يف دين  «اهلل مجيعا وال تفرقوا

 .[2/133].«ياهم، إال بسبب اإلخالل هبذه الثالث، أو بعضهاالناس، ودن

 «دفعا   ]أي الذين خرجوا عىل اإلمام[ قد أوجب اهلل تعاىل جهادهم

، والسمع والطاعة ملن واله اهلل أمرهم، عن مجاعة املسلمنيلعنادهم وخروجهم 

ْم بِبَْعضٍ ▬كام قال تعاىل:   النَّاَس بَْعَضه 
ِ
َ ذ و  َوَلْوال َدْفع  اَّللَّ َلَفَسَدِت اأْلَْرض  َوَلِكنَّ اَّللَّ

نيَ 
ِ
 .[8/9]. «[251]سورة البقرة آية:  ♂َفْضٍل َعىَل اْلَعامَل

 « أمركم، من واله اهلل وعليكم بلزوم الطاعة ومالزمة اجلامعة، وامتثال أمر

 .[8/37].«وعدم االختالف عليه والتخلف عن طاعته

 « [9/11].«ملن واله اهلل أمر املسلمنيطاعة إال بالسمع والوال حتصل اجلامعة. 

 « ثم خرج من خرج بشق العصا ومفارقة اجلامعة، طلبا للفساد يف األرض

 جلمع املسلمني عن جماهدة أعداء اهلل املرشكني، ومن انتظم يف سلكهم، من وفالًّ 

الطغاة والبغاة املفسدين، ثم كان عاقبة ذلك، حدثان عظيم، وضالل مستبني، 

ألمر اهلل ورسوله، ورفضا لفرضية اجلامعة، وإقامة لشعار أهل اجلاهلية، مضادة 

 ألن دينهم الفرقة، ويرون السمع والطاعة مهانة ورذالة.

 ▬بقوله:  ملسو هيلع هللا ىلصفأتاهم النبي 
ِ
وا بَِحبِْل اَّللَّ وَن َواْعتَِصم  ْسلِم  َوال مَت وت نَّ إاِلَّ َوأَنْت ْم م 

ق وا  ]سورة  ♂َواْسَمع وا َوأَطِيع وا ▬وقوله:  [103-102مران آية: ]سورة آل ع ♂مَجِيعا  َوال َتَفرَّ

: أن خمالفة ويل األمر، وعدم االنقياد له فضيلة، وبعضهم ومن شعارهم [16التغابن آية: 

يف ذلك، وأمر بالصرب عىل جور الوالة، والسمع  ملسو هيلع هللا ىلصجيعله دينا، فخالفهم النبي 

 .[9/78].«دوالطاعة، والنصيحة هلم، وغلظ يف ذلك، وأبدى وأعا

 « أن يتكلم يف األمور العامة، التي هي متعلقة آلحاد الناسوال جيوز ،

جاء بفرضية السمع والطاعة، ولزوم البيعة وعدم  ملسو هيلع هللا ىلصباإلمامة، ألن الرسول 
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أن من فارق اجلامعة قيد شرب، فامت، فميتته  ملسو هيلع هللا ىلصاخلروج عىل األئمة، وأخرب 

عليكم بالسمع والطاعة، وإن »: ملسو هيلع هللا ىلصجاهلية، وحض عىل السمع والطاعة، يف قوله 

 .[9/84]. «تأمر عليكم عبد حبيش

 « وقد بلغني عن بعض من غره الغرور، من الطعن يف العلامء، ورميهم

، وأشباه هذه األقاويل، التي صدت أكثر اخللق عن دين اهلل، وزين هلم باملداهنة

بالباطل;  عنالشيطان بسبب ذلك، الطعن يف الوالية بأمور، حقيقتها البهتان، والط

 وفرضه من السمع والطاعة. ملسو هيلع هللا ىلصوقد علمتم ما جاء به رسول اهلل 

وَل َوأ ويِل األَْمِر ▬قال تعاىل:  س  َ َوأَطِيع وا الرَّ َا الَِّذيَن آَمن وا أَطِيع وا اَّللَّ َيا أهَيُّ

مْ  عن  ملسو هيلع هللا ىلصومل يستثن سبحانه وتعاىل برا من فاجر، وهنى  [59]سورة النساء آية:  ♂ِمنْك 

ملنكر، إذا أفىض إىل اخلروج عن طاعة أويل األمر، وهنى عن قتاهلم، ملا فيه من إنكار ا

فبايعنا،  ملسو هيلع هللا ىلصقال: دعانا رسول اهلل »الفساد; عن عبادة بن الصامت ريض اهلل عنه 

وكان فيام أخذ علينا: أن بايعنا عىل السمع والطاعة، يف مكرهنا ومنشطنا، وعرسنا 

، عندكم األمر أهله، قال: إال أن تروا كفرا بواحا   ويرسنا، وأثرة علينا، وأن ال ننازع

 أخرجاه يف الصحيحني. «فيه من اهلل برهان

دليل عىل املنع من قتال األئمة، إال أن يروا  «أن ال ننازع األمر أهله»وقوله: 

كفرا بواحا، وهو الظاهر الذي قد باح به صاحبه، فطاعة ويل األمر، وترك منازعته، 

ع بني أهل السنة، وبني اخلوارج طريقة أهل السنة و اجلامعة، وهذا هو فصل النّزا

 والرافضة.

اسمع وأطع لألمري، »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوعن حذيفة بن اليامن: قال: إن رسول اهلل 

من » ملسو هيلع هللا ىلصوعن ابن عباس، قال: قال رسول اهلل  «وإن أخذ مالك ورضب ظهرك

فامت،  ربا رأى من أمريه شيئا يكرهه فليصرب، فإنه ليس أحد خرج من السلطان ش
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يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصوعن عبد اهلل بن عمر، قال: سمعت رسول اهلل  «مات ميتة جاهلية

من طاعة، لقي اهلل يوم القيامة ال حجة له، ومن مات وليس يف عنقه  من خلع يدا  »

فذكر يف هذا احلديث: البيعة والطاعة; فاخلروج عليهم  «بيعة، مات ميتة جاهلية

رك للطاعة، وهبذه األحاديث وأمثاهلا، عمل نقض للعهد والبيعة، وترك طاعتهم ت

هبا، وعرفوا أهنا من األصول التي ال يقوم اإلسالم إال  ملسو هيلع هللا ىلصأصحاب رسول اهلل 

هبا، وشاهدوا من يزيد بن معاوية، واحلجاج، ومن بعدهم خال اخلليفة الراشد، 

ظاهرة ليست خفية، وهنوا عن اخلروج عليهم، والطعن  عمر بن عبد العزيز، أمورا  

 هم، ورأوا أن اخلارج عليهم خارج عن دعوة املسلمني، إىل طريقة اخلوارج.في

وهلذا ملا حج ابن عمر ريض اهلل عنهام مع احلجاج، وطعن يف رجله، قيل له 

أنبايعك عىل اخلروج عىل احلجاج وعزله؟ وهو أمري من أمراء عبد امللك بن مروان، 

ة( واحتج عليهم باحلديث الذي من طاع غلظ اإلنكار عليهم، وقال: )ال أنزع يدا  

 .[93-9/91].«تقدم ذكره

 « ال دين إال بجامعة، وال مجاعة إال بإمامة، وال إمامة إال بسمع وطاعة، وأن

ويل األمر، واالفتيات عليه، من أعظم أسباب الفساد يف البالد اخلروج عن طاعة 

 .[9/114] .«والعباد، والعدول عن سبيل اهلدى والرشاد

 «دخل الشيطان أيضا: إساءة الظن بويل األمر وعدم الطاعة له، فإن ومما أ

هذا من أعظم املعايص، وهو من دين اجلاهلية، الذين ال يرون السمع والطاعة دينا، 

يه، وقد تظاهرت األدلة من الكتاب والسنة، يف وجوب  بل كل منهم يستبد برأ

اسمع »ملكره، حتى قال: السمع والطاعة لويل األمر يف العرس واليرس، واملنشط وا

 .«وأطع وإن أخذ مالك ورضب ظهرك

فتحرم معصيته واالعرتاض عليه يف واليته، ويف معاملته ويف معاقدته 
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يف مصاحلهم، ونظره هلم خري من نظرهم  ومعاهدته، ألنه نائب املسلمني والناظر

وقد من ألنفسهم، ألن بواليته يستقيم نظام الدين، وتتفق كلمة املسلمني، ال سيام 

اهلل عليكم بإمام واليته والية دينية، وقد بذل النصح لعامة رعيته من املسلمني، 

خصوصا املتدينني، باإلحسان إليهم ونفعهم، وبناء مساجدهم وبث الدعاة فيهم، 

 واإلغضاء عن زالهتم وجهاالهتم.

، ووجود هذا يف آخر هذا الزمان، من أعظم ما أنعم اهلل به عىل أهل هذه اجلزيرة

فيجب عليهم شكر هذه النعمة ومراعاهتا، والقيام بنرصته والنصح له باطنا وظاهرا. فال 

جيوز ألحد االفتيات عليه، وال امليض يف يشء من األمور إال بإذنه؛ ومن افتات عليه فقد 

 .[136-9/135] .«سعى يف شق عصا املسلمني، وفارق مجاعتهم

 «يف حق والة األمر، وحثهم (1)ئمةفانظروا وفقكم اهلل، يف كالم هؤالء األ ،

ء، وتقرير وجوب السمع والطاعة هلم، وإن كان فيهم ما  عىل عدم منازعتهم لألمرا

 .[9/165] .«فيهم من األمور التي ينكرها الرشع، ما مل يظهر منهم كفر بواح

 « وأما ما قد يقع من والة األمور، من املعايص واملخالفات، التي ال توجب

روج من اإلسالم، فالواجب فيها: مناصحتهم عىل الوجه الرشعي، الكفر واخل

برفق، واتباع ما كان عليه السلف الصالح، من عدم التشنيع عليهم يف املجالس 

وجمامع الناس، واعتقاد أن ذلك من إنكار املنكر الواجب إنكاره عىل العباد؛ وهذا 

املفاسد العظام يف  غلط فاحش، وجهل ظاهر، ال يعلم صاحبه ما يرتتب عليه، من

الدين والدنيا، كام يعرف ذلك من نور اهلل قلبه، وعرف طريقة السلف الصالح. 

ه  .[9/193] .«هذا الذي نعتقده وندين اهلل به، ونربأ إىل اهلل ممن خالفه، واتبع هوا

                                                             
 يقصد اإلمام أمحد وشيخ اإلسالم ابن تيمية وغريهم.( 1)
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باب السمع والطاعة يف املعروف واجبة حتى فيمن ارتكب العظائم 

 من والة األمور

 «دها هبا الشيطان كثريا  من الناس، وداهية كربىة أخرى، ثم هنا مسأل ،

فصاروا يسعون فيام يفرق مجاعة املسلمني، ويوجب االختالف يف الدين، وما ذمه 

الكتاب املبني، ويقيض باإلخالد إىل األرض وترك اجلهاد، ونرصة رب العاملني، 

يطان يف إدخال ويفيض إىل منع الزكاة، ويشب نار الفتنة والضالالت؛ فتلطف الش

ونصب هلا حججا  ومقدمات، وأومههم أن طاعة بعض املتغلبني، فيام  هذه املكيدة،

أمر اهلل به ورسوله، من واجبات اإليامن، وفيام فيه دفع عن اإلسالم ومحاية حلوزته، 

 ال جتب واحلالة هذه، وال ترشع.

يد بن معاوية ومل يدر هؤالء املفتونون، أن أكثر والة أهل اإلسالم، من عهد يز

قد وقع منهم ما وقع من  -حاشا عمر بن عبد العزيز، ومن شاء اهلل من بني أمية  -

ءة، واحلوادث العظام، واخلروج والفساد يف والية أهل اإلسالم؛ ومع ذلك  اجلرا

فسرية األئمة األعالم، والسادة العظام معهم، معروفة مشهورة، ال ينزعون يدا  من 

ئع اإلسالم وواجبات الدين.طاعة، فيام أمر اهلل   به ورسوله، من رشا

وأرضب لك مثال  باحلجاج بن يوسف الثقفي، وقد اشتهر أمره يف األمة 

بالظلم والغشم، واإلرساف يف سفك الدماء، وانتهاك حرمات اهلل، وقتل من قتل 

من سادات األمة، كسعيد بن جبري، وحارص ابن الزبري وقد عاذ باحلرم الرشيف، 

احلرمة، وقتل ابن الزبري، مع أن ابن الزبري قد أعطاه الطاعة، وبايعه عامة واستباح 

 أهل مكة واملدينة واليمن، وأكثر سواد العراق.

واحلجاج نائب عن مروان، ثم عن ولده عبد امللك، ومل يعهد أحد من اخللفاء 

يف  إىل مروان، ومل يبايعه أهل احلل والعقد، ومع ذلك مل يتوقف أحد من أهل العلم
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واالنقياد له فيام تسوغ طاعته فيه، من أركان اإلسالم وواجباته. وكان ابن  طاعته،

ال ينازعونه، وال يمتنعون  ملسو هيلع هللا ىلصعمر ومن أدرك احلجاج من أصحاب رسول اهلل 

من طاعته، فيام يقوم به اإلسالم، ويكمل به اإليامن. وكذلك من يف زمنه من 

ابن سريين، وإبراهيم التيمي، التابعني، كابن املسيب، واحلسن البرصي، و

ئهم من سادات األمة. واستمر العمل عىل هذا بني علامء األمة، من  وأشباههم ونظرا

سادات األمة وأئمتها، يأمرون بطاعة اهلل ورسوله، واجلهاد يف سبيله مع كل إمام 

 بر أو فاجر، كام هو معروف يف كتب أصول الدين والعقائد.

عىل بالد املسلمني قهرا  بالسيف، مل يساعدهم  وكذلك بنو العباس، استولوا 

ئهم  أحد من أهل العلم والدين، وقتلوا خلقا  كثريا ، ومجا  غفريا  من بني أمية وأمرا

ونواهبم، وقتلوا ابن هبرية أمري العراق، وقتلوا اخلليفة مروان؛ حتى نقل أن السفاح 

عىل جثثهم، وجلس قتل يف يوم واحد نحو الثامنني من بني أمية، ووضع الفرش 

عليها، ودعا باملطاعم واملشارب؛ ومع ذلك فسرية األئمة، كاألوزاعي، ومالك، 

والزهري، والليث بن سعد، وعطاء بن أيب رباح، مع هؤالء امللوك، ال ختفى عىل 

 من له مشاركة يف العلم واطالع.

د بن وحممد بن إسامعيل، وحمم والطبقة الثانية من أهل العلم، كأمحد بن حنبل،

إدريس، وأمحد بن نرص، وإسحاق بن راهويه، وإخواهنم، وقع يف عرصهم من 

امللوك ما وقع، من البدع العظام، وإنكار الصفات، ودعوا إىل ذلك، وامتحنوا فيه، 

وقتل من قتل، كأمحد بن نرص؛ ومع ذلك فال يعلم أن أحدا  منهم نزع يدا  من طاعة، 

 .[380-8/377].«وال رأى اخلروج عليهم

 « وإذا صدر منه يشء من املحرمات، التي ال تسوغها الرشيعة، فحسب

 طالب احلق الدعاء له باهلداية، وبذل النصيحة عىل الوجه املرشوع.
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وأما اخلروج، ونزع اليد من طاعته، فهذا ال جيوز. وأنتم تزعمون أنكم عىل 

ن هؤالء طريقة مشائخكم، وأنكم ما ختالفوهنم يف يشء يرونه لكم؛ وال ندري م

املشائخ، أهم مشائخ املسلمني؟ أم غريهم، ممن سلك غري سبيلهم، ويريد فتح باب 

 .[184-9/183] «الفتن عىل اإلسالم واملسلمني؟

 « وأما املكوس: فأفتينا اإلمام بأهنا من املحرمات الظاهرة، فإن تركها فهو

طاعته من الواجب عليه، فإن امتنع فال جيوز شق عصا املسلمني، واخلروج عن 

 .[9/310]«..أجلها

من والة األمور، من املعايص واملخالفات، التي ال توجب باب إذا وقع 

 الكفر، واخلروج من اإلسالم

 « وأما ما قد يقع من والة األمور، من املعايص واملخالفات، التي ال توجب

، الوجه الرشعي برفقمناصحتهم عىل الكفر، واخلروج من اإلسالم، فالواجب فيها 

واتباع ما كان عليه السلف الصالح، من عدم التشنيع عليهم يف املجالس، وجمامع 

الناس، واعتقاد أن ذلك من إنكار املنكر، الواجب إنكاره عىل العباد، وهذا غلط 

فاحش، وجهل ظاهر، ال يعلم صاحبه ما يرتتب عليه، من املفاسد العظام يف الدين 

قلبه، وعرف طريقة السلف الصالح، وأئمة والدنيا، كام يعرف ذلك من نور اهلل 

 .[9/119].«الدين

 « ببعض الواجب، فليس ألحد من الرعية أن ينازعه قرص عن القيام فإن

بوجوب السمع والطاعة،  ملسو هيلع هللا ىلصاألمر من أجل ذلك، كام ثبتت بذلك األخبار عنه 

 .[9/123] .«والوفاء بالبيعة، إال أن تروا كفرا بواحا، عندكم فيه من اهلل برهان
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 باب السمع والطاعة للحاكم املسلم املتغلب

 « ،حتى وغلبهم بسيفه ومن ويل اخلالفة، واجتمع عليه الناس، ورضوا به

 .[اإلمام 1/33] .«صار خليفة وجبت طاعته، وحرم اخلروج عليه

 « إىل  ملسو هيلع هللا ىلص، برا كان أو فاجرا، منذ بعث اهلل حممدا مع كل إمامونرى اجلهاد

مة الدجال; ونرى وجوب السمع والطاعة ألئمة املسلمني، أن يقاتل آخر هذه األ

 .[1/575].«برهم وفاجرهم، ما مل يأمروا بمعصية

 « قال شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب، رمحه اهلل تعاىل: األئمة جممعون

يف مجيع األشياء، له حكم اإلمام عىل بلد أو بلدان تغلب من كل مذهب، عىل أن من 

قامت الدنيا، ألن الناس من زمن طويل قبل اإلمام أمحد إىل يومنا ولوال هذا ما است

هذا، ما اجتمعوا عىل إمام واحد، وال يعرفون أحدا من العلامء ذكر أن شيئا من 

 .[9/5] .«األحكام، ال يصح إال باإلمام األعظم

 « واجتمع عليه أهل احلل والعقد، وجبت طاعته  قهر الناسوأما إذا

 .[9/8].«وحرمت خمالفته

 « عىل مجيع البالد النجدية، وبايعه اجلمهور، وسموه  تغلب سعودوقد

باسم اإلمامة، وقد عرفتم: أن أمر املسلمني اليصلح إال بإمام، وأنه ال إسالم إال 

بذلك، وال تتم املقاصد الدينية، وال حتصل األركان اإلسالمية، وتظهر األحكام 

نية إال مع اجلامعة واإلمامة، وا لفرقة عذاب وذهاب يف الدين والدنيا، وال تأيت القرآ

 رشيعة بذلك قط.

ومن عرف القواعد الرشعية، عرف رضورة الناس وحاجتهم، يف أمر دينهم 

ودنياهم إىل اإلمامة واجلامعة، وقد تغلب من تغلب يف آخر عهد أصحاب رسول 

أهنا وأعطوه حكم اإلمامة، ومل ينازعوه كام فعل ابن عمر وغريه، مع  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 
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أخذت بالقهر والغلبة، وكذلك بعدهم يف عرص الطبقة الثالثة، تغلب من تغلب، 

ومل خيتلف أحد يف ذلك، وعالب األئمة بعدهم  وجرت أحكام اإلمامة واجلامعة،

 عىل هذا القبيل وهذا النمط.

ومع ذلك: فأهل العلم والدين: يأمترون بام أمروا به من املعروف، وينتهون عام 

املنكر، وجياهدون مع كل إمام، كام هو منصوص عليه يف عقائد أهل  هنوا عنه من

السنة، ومل يقل أحد منهم بجواز قتال املتغلب واخلروج عليه، وترك األمة متوج يف 

دمائها، وتستبيح األموال واحلرمات، وجيوس العدو احلريب خالل ديارهم، وينزل 

عقله، موتور يف دينه وفهمه، بحامهم، هذا ال يقول بجوازه وإباحته إال مصاب يف 

 وقد قيل:

ة ة إذا جهاهلم سادوا  هلم ال يصلح الناس فوىض ال رسا  والرسا

 مَجِيعا  َوال ▬بل هذا احلكم الديني، يؤخذ من قوله تعاىل:  
ِ
وا بَِحبِْل اَّللَّ َواْعتَِصم 

ق وا  ن آية:  ♂َتَفرَّ بام ذكرنا، وتركه  ألنه ال حيصل القيام هبذا الواجب إال  [103]سورة آل عمرا

َوَتَعاَون وا َعىَل اْلرِبِّ َوالتَّْقَوى َوال ▬مفسدة حمضة وخمالفة رصحية، قال اهلل تعاىل: 

ْدَوانِ  إذا أمرتكم بأمر فأتوا »ويف احلديث   [2]سورة املائدة آية:  ♂َتَعاَون وا َعىَل اأِلثِْم َواْلع 

 .[20-9/19] .«منه ما استطعتم، وإذا هنيتكم عن شئ فاجتنبوه

 « وأوهلا، واحلكم يف أهلها وجندها، ثم صار هلم مبدأ هذه الفتنة وقد عرفتم

، واستولوا عىل أكثر بالد املسلمني وديارهم، وصارت بالغلبة والسيفدولة 

اإلمامة هلم هبذا الوجه ومن هذا الطريق، كام عليه العمل عند كافة أهل العلم من 

 أهل األمصار يف أعصار متطاولة.

ول ذلك: والية آل مروان، مل تصدر ال عن بيعة وال عن رأي، وال عن رىض وأ

من أهل العلم والدين، بل بالغلبة حتى صار عىل ابن الزبري ما صار، وانقاد هلم 
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سائر أهل القرى واألمصار. وكذلك مبدأ الدولة العباسية، وخمرجها من خراسان، 

يليه، ودعا إىل الدولة  وزعيمها رجل فاريس، يدعى أبا مسلم، صال عىل من

العباسية، وشهر السيف وقتل من امتنع عن ذلك، وقاتل عليه، وقتل ابن هبرية أمري 

 العراق، وقتل خلقا كثريا ال حيصيهم إال اهلل.

يات السود العباسية، وجاسوا خالل الديار قتال وهنبا يف أواخر  وظهرت الرا

الث، من أهل العلم والدين، القرن األول؛ وشاهد ذلك أهل القرن الثاين، والث

وأئمة اإلسالم، كام ال خيفى عىل من شم رائحة العلم، وصار عىل نصيب من معرفة 

 التاريخ وأيام الناس.

وأهل العلم مع هذه احلوادث متفقون عىل طاعة من تغلب عليهم يف 

املعروف، يرون نفوذ أحكامه وصحة إمامته، ال خيتلف يف ذلك اثنان، ويرون املنع 

اخلروج عليهم بالسيف، وتفريق األمة، وإن كان األئمة ظلمة فسقة، ما مل يروا من 

كفرا بواحا؛ ونصوصهم يف ذلك موجودة عن األئمة األربعة وغريهم، وأمثاهلم 

ئهم.  ونظرا

إذا عرفت هذا: فاحلاصل يف هذا العرص بني أهل نجد، له حكم أمثاله من 

قدمنا، وصارت والية املتغلب ثابتة كام  احلوادث السابقة، يف زمن أكابر األئمة كام

إليه أرشنا، ووقع اتفاق من ينتسب إىل العلم لديكم عىل هذا، كالشيخ إبراهيم، 

والشثري يف احلوطة، وحسني وزيد يف احلريق؛ وخطوطهم عندنا حمفوظة معروفة، 

فيها تقرير إمامة سعود، ووجوب طاعته ودفع الزكاة إليه، واجلهاد معه، وترك 

تالف عليه، كل هذا موجود بخطوطهم؛ فال جرم قد صار العمل عىل هذا االخ

 واالتفاق.

ثم توىف اهلل سعود واضطرب أمر الناس، وخشينا الفتنة واستباحة املحرمات 
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وانسالخ أمر املسلمني، فاستصحبنا ما  من باد وحارض، وتوقعنا حصول ذلك،

آل سعود؛ ومن عندهم ومن  ذكر، وبنينا عليه، واختار أهل احلل والعقد من محولة

يليهم، نصب عبد الرمحن بن فيصل، وذلك رصيح يف عدم االلتفات منهم إىل والية 

غري آل سعود، وهلذا كتبنا من الرسائل التي فيها اإلخبار بالبيعة، والنهي عن سلوك 

طريق الفتن واالختالف، وأن يكون املسلمون يدا واحدة، ذكرناهم قوله تعاىل: 

ق وا َواْعتَِصم  ▬  مَجِيعا  َوال َتَفرَّ
ِ
ن آية:  ♂وا بَِحبِْل اَّللَّ ونحو ذلك من  [103]سورة آل عمرا

 اآليات، وبعضا مما ورد من األحاديث الصحيحات.

وترك بعض من لديكم هذا املنهج، وسلكوا طريقا وعرة، تفيض إىل سفك 

الدماء، واختالف الكلمة، وتضليل من خالفهم، ودعا بعضهم إىل ذلك 

حسنه، من غري مشورة وال بينة، ومل ينصحوا إخواهنم ويوضحوا هلم وجه واست

اإلصابة فيام اختاروه وما ارتضوه؛ وكان الواجب عىل من عنده علم، أن ينصح 

األمة، بل وينصح أوال هلل ولكتابه ولرسوله، وألئمة املسلمني وعامتهم، ويكرر 

، بحسن البيان وتقرير احلجة، وينظر يف الدليل، ويرشد اجلاهل، وهيدي الضال

صواب املقال، لكنهم أحجموا عن ذلك كله، ومل يلتفتوا إىل املحاقة؛ واهلل هو ويل 

ية  .[30-9/28] .«اهلداية، احلافظ الواقي من موجبات اجلهل والغوا

 باب اجلهاد مع كل بر وفاجر

 «  مع كل إمام: برا كان، أوفاجرا، وصالة اجلامعة  وأرى اجلهاد ماضيا

إىل أن يقاتل آخر هذه األمة  ملسو هيلع هللا ىلصجائزة؛ واجلهاد ماض منذ بعث اهلل حممدا خلفهم 

 .[اإلمام 33-1/32].«الدجال، ال يبطله جور جائر، وال عدل عادل

 « ملسو هيلع هللا ىلص، من مصالح الدين ما ال حيىص، كام قال باجلهاد مع الفاجروحيصل :

ترك اجلهاد  ولو «إن اهلل ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، وبأقوام ال خالق هلم»
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معه لفجوره لضعف اجلهاد، وحصلت الفرقة والتخاذل، فيقوى بذلك أهل الرشك 

والباطل، الذين غرضهم الفساد وذهاب الدين. فإذا ابتيل الناس بمن ال بصرية له 

وال علم وال حلم، ونزل املرشكني وأهل الفساد من قلبه منزلة أهل اإلسالم، لطمع 

وصدقهم يف كذهبم، فإنه ال يرض  أعاهنم عىل ظلمهم،يرجوه منهم أو من أعواهنم، و

 .[8/201].«إال نفسه، وال يرض اهلل شيئا  

 « مع كل إمام بر أو فاجر إىل يوم اجلهاد ماض ومن عقيدة أهل السنة: أن

 .[8/409].«القيامة

 باب اجلهاد حتت راية ويل األمر

 «ا وأطيعوا، واحذروا فإذا دعاكم أهيا املسلمون إىل اجلهاد والنفري، فاسمعو

: سمعنا وعصينا؛ فإن القيام معه ونرصته من الواجبات  أن تكونوا كالذين قالوا

جتب الدينية، ألنا ال نعلم أحدا  عىل وجه األرض اليوم، رشقا  وغربا ، جنوبا  وشامال  

 .[8/29].«، وجيب اجلهاد معه، أوىل منهطاعته

 « فرض عني عىل كل من أقدره اهلل وإذا استنفر اإلمام الرعية، كان اجلهاد

 .[8/30].«عليه، إال من عذره اهلل يف كتابه

 « استنفر يعني:  «إذا است نفرتم فانفروا»أنه قال:  ملسو هيلع هللا ىلصقد جاء عن النبي

رعيته، وجب عليهم النفري إىل اجلهاد معه بأمواهلم وأنفسهم، ألنه جياهد عن اإلمام 

ل من رامهم بسوء من الكفار حوزة الدين، وعورات املسلمني، وحيوطهم من ك

 .[8/48].«واملعتدين

 مناصحة األمري إنام تكون برفق وخفية

 « واجلامع هلذا كله: أنه إذا صدر املنكر من أمري أو غريه، أن ينصح برفق



 172 

 

172 

 

 عقيدة أئمة الدرر السنية يف والة األمور االنتصار للدرر السنية 

خفية ما يرشف عليه أحد، فإن وافق وإال استلحق عليه رجال يقبل منهم بخفية، 

 إن كان عىل أمري ونصحه وال وافق، فإن ما فعل، فيمكن اإلنكار ظاهرا  إال

 .[49-8/48] .«واستلحق عليه وال وافق، فريفع األمر إلينا خفية
باب احلكمة يف ترك منابزة احلكام، وبيان الطريقة الصحيحة يف 

 اإلنكار عليهم

 « وقد ذكر أهل العلم أن درء املفاسد مقدم عىل جلب املصالح؛ فدرء

ار دينهم واجتامعهم عليه، والدعوة إىل ذلك، مفسدة قمع أهل احلق، وعدم إظه

وعدم تشتيتهم وترشيدهم يف كل مكان، مقدم عىل جلب مصلحة اإلنكار عىل والة 

األمور، مع قوهتم وتغلبهم وقهرهم، وعجز أهل احلق عن منابذهتم، وإظهار 

عداوهتم واهلجرة عن بالدهم، بمجرد الدخول يف طاعتهم يف غري معصية اهلل 

 ورسوله.

إذا كان ألهل الدين حوزة، واجتامع عىل احلق، وليس هلم معارض فيام ف

يظهرون به دينهم، وال مانع يمنعهم من ذلك، وكون الوالة مرتدين عن الدين، 

بتوليهم الكفار، وهم مع ذلك ال جيرون أحكام الكفر يف بالدهم، وال يمنعون من 

إجراء أحكام الكفر، كام ذكر إظهار شعائر اإلسالم، فالبلد حينئذ بلد إسالم، لعدم 

 ذلك شيخنا الشيخ عبد اللطيف، رمحه اهلل، عن احلنابلة وغريهم من العلامء.

وإذا كان احلال عىل ما وصفنا، فمراعاة درء مفسدة قمع أهل احلق، 

وترشيدهم وتشتيتهم وإذالهلم، وإظهار أهل الباطل باطلهم، وإعالء كلمتهم عىل 

املصالح، يف إعزاز أهل احلق، واحرتامهم وعدم  أهل احلق، وكذلك مراعاة جلب

عىل والة األمور من غري قدرة  معارضتهم، مقدم واحلالة هذه عىل مصلحة اإلنكار

عىل ذلك، ألجل تغلب أهل الباطل وقوهتم، وعجز أهل احلق عن منابذهتم، وعدم 
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ار عىل الوالة، تنفيذ األمور التي حيبها اهلل ويرضاها؛ فدرء املفسدة املرتتبة عىل اإلنك

أرجح من املصلحة املرتتبة عىل منابذهتم بأضعاف مضاعفة. وإذا استلزم األمر 

املحبوب إىل اهلل، أمرا  مبغوضا  مكروها  إىل اهلل، وتفويت أمر هو أحب إىل اهلل منه، 

مل يكن ذلك مما حيبه اهلل ويقرب إليه، ملا ينبني عىل ذلك من املفاسد، وتفويت 

 املصالح.

كر أهل العلم قاعدة تنبني عليها أحكام الرشيعة، وهي: ارتكاب أدنى وقد ذ

 املفسدتني، لتفويت أعالمها، وتفويت أدنى املصلحتني، لتحصيل أعالمها.

وقال اإلمام احلافظ ابن عبد اهلادي، يف رده عىل السبكي، كالما  حيسن أن 

 نذكره يف هذا املوضع. قال رمحه اهلل:

كفي جمرد كون الفعل حمبوبا  له، يف كونه قربة، وإنام الوجه الثالث: أنه ال ي

يكون قربة إذا مل يستلزم أمرا  مبغوضا  مكروها ، أو تفويت أمر هو أحب إليه من 

ذلك الفعل؛ وأما إذا استلزم ذلك، فال يكون قربة، وهذا كام أن إعطاء غري املؤلفة 

ء املسلمني وذوي احلاجات منهم، وإن كان حمبوبا   هلل، فإنه ال يكون قربة إذا من فقرا

قوة يف اإلسالم وأهله،  تضمن فوات ما هو أحب إليه، من إعطاء من حيصل بعطيته

 .[493-8/491].«وإن كان قويا  غنيا  غري مستحق

 « فالواجب عىل ، إذا فهمتم ذلك، وحتققتم أنه ال جيوز إنكار املنكر ظاهرا

خصوصا إن كان عىل أمري، فإن إنكار  املسلم: أن ينكر املنكر عىل من أتى به بخفية،

، مما يوجب الفرقة واالختالف بني اإلمام ورعيته، فإن مل  املنكر عىل الوالة ظاهرا

 يقبل املناصحة خفية، فلريد األمر إىل العلامء، وقد برئت ذمته.

إِنَّ ▬وإنكار املنكر عىل الوالة ظاهرا من إشاعة الفاحشة، وقد قال اهلل تعاىل: 

نْيَا َواآلِخَرةِ  الَِّذينَ  يٌم يِف الدُّ
ِبُّوَن أَْن تَِشيَع اْلَفاِحَشة  يِف الَِّذيَن آَمن وا هَل ْم َعَذاٌب أَلِ  ♂حي 
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وإطالق الفاحشة لفظ عام، يدخل فيه كل ما كان منكرا، وإعامل  [19]سورة النور آية: 

ان عليه املطي بني اإلخوان، واجتامعاهتم ألجل إنكار املنكر ظاهرا، خمالف ملا ك

أهل السنة واجلامعة من العلامء، وملا كان عليه شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب 

يف هذه الرسالة؛ وهذا منا إعذار وإنذار، لئال حيتج أحد علينا أنا مل نناصحهم يف 

 .ذلك، ومل نبني هلم ما عندنا

يمنع املشائخ  وقد سمعنا يف األيام املاضية، ما أمجع عليه اإلخوان يف هذا األمر، ومل

ليس  مناصحتهم يف ذلك، إال ما ذكروه يف مراسالهتم للمشائخ: أهنم عىل عقيدهتم، وأنه

هلم رأي خيالف رأهيم، وأهنم ال يبدرون يف يشء إال بمراجعتهم، فلام مضوا فيام مضوا 

فيه، ومل يرفعوا للمشائخ خربا بذلك، حتققنا أهنم يقولون ما ال يفعلون، وقد قال اهلل 

 أَْن تَق ول وا َما ال ▬ىل: تعا
ِ
َ َمْقتا  ِعنَْد اَّللَّ َ تَق ول وَن َما ال تَْفَعل وَن َكرب  َا الَِّذيَن آَمن وا مِل يَا أهَيُّ

 .[9/153] .«[3-2]سورة الصف آية:  ♂ْفَعل ونَ تَ 

باب ليس لعامة الناس ان يفتاتوا عىل ويل األمر حتى ولو مل هيتم 

 باحلدود والتعزيرات

 « الناس ليس هلم أن يفتاتوا عىل ويل األمر يف احلدود والتعزيرات، إال عامة

بإذنه. وقد عرفتم حال أكثر الوالة، يف عدم االهتامم هبذا األصل، فاالفتيات عليهم 

والرضب، ونحو ذلك، مفسدة، متنعها الرشيعة وال تقرها، ودرء املفاسد  باحلبس

اله مراعاة املصلحة الرشعية يف مقدم عىل جلب املصالح; فهذا يوجب للشيخ وأمث

 .[8/343].«الفتوى اجلزئية، ال سيام يف خماطبة العامة

 « ،رأينا أمرا يوجب اخللل عىل أهل اإلسالم، ودخول التفرق يف دولتهم

وهو االستبداد من دون إمامهم، بزعمهم أنه بنية اجلهاد، ومل يعلموا أن حقيقة 

امة، وإقامة احلدود، أهنا خمتصة باإلمام، اجلهاد ومصاحلة العدو، وبذل الذمة للع
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والذي يعقد له راية، ...إال بواليته من الرعية دخل يف ذلك وال ألحدومتعلقة به، 

 .«ويميض يف أمر من دون إذن اإلمام ونيابته، فال هو من أهل اجلهاد يف سبيل اهلل

[9/95]. 

 «ال يغزو : حفظ ثغر اإلسالم عن التالعب به، وأنه (1)فالواجب عليك

أحد من أهل اهلجر إال بإذن منك، وأمري منك لو صاحب مطية، وتسد الباب عنهم 

 .[9/96].«مجلة، لئال يتامدوا يف األمر، ويقع بسبب متادهيم وتغافلكم خلل كبري

 « ال دين إال بجامعة، وال مجاعة إال بإمامة، وال إمامة إال بسمع وطاعة، وأن

فتيات عليه، من أعظم أسباب الفساد يف البالد ويل األمر، واالاخلروج عن طاعة 

 .[9/114] .«والعباد، والعدول عن سبيل اهلدى والرشاد

 « فال جيوز ألحد االفتيات عليه، وال امليض يف يشء من األمور إال بإذنه؛

 .[9/136] .«ومن افتات عليه فقد سعى يف شق عصا املسلمني، وفارق مجاعتهم

 «اجلهلة املغرورين: االستخفاف بوالية املسلمني،  ومما انتحله بعض هؤالء

 والتساهل بمخالفة إمام املسلمني، واخلروج عن طاعته، واالفتيات عليه بالغزو،

وغريه، وهذا من اجلهل والسعي يف األرض بالفساد بمكان، يعرف ذلك كل ذي 

 .[9/142] .«عقل وإيامن

 باب العالقة املرجوة بني أهل الدين واألمراء

 «وهذا بعض احلرشةيئنا من العلوم، أنه يقع بني أهل الدين واألمري جي ،

يشء ما يستقيم عليه دين، والدين هو احلب يف اهلل والبغض فيه، فإن كان األمري ما 

جيعل بطانته أهل الدين، صار بطانته أهل الرش; وأهل الدين عليهم مجع الناس عىل 

منه من أهل الدين، يتغاضون عن أمريهم، والتغايض عن زلته؛ وهذا أمر ال بد 
                                                             

 يحة موجهة للملك عبد العزيز.النص( 1)
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أمريهم، وكذلك األمري يتغاىض عنهم، وجيعلهم مشورته وأهل جملسه، وال يسمع 

فيهم كالم العدوان، وترى الكل: من أهل الدين واألمري، ما يعبد اهلل أحد منهم إال 

برفيقه، فأنتم توكلوا عىل اهلل، واستعينوا باهلل عىل االئتالف واملحبة واجتامع 

لمة، فإن العدو يفرح إذا رأى أن الكل ناقم عىل رفيقه، والسبب يرجو عود الك

 .[اإلمام 9/6].«الباطل

 باب يف اإلمام الغائب!

 « فيه شبه ممن يقول بوجوب طاعة املنتظر، وأنه ال ..من ينتظر غائبا  صار ،

 .[9/35] .«(1)إمامة إال به

                                                             
من أمجل ما يقصد هبم من ال يرون السمع والطاعة إال ملن استكمل رشوط الوالية الرشعية، وهذا التشبيه ( 1)

 هذه الفئة.قرأت يف توصيف حال 



كتاب: الدعوة إىل اهلل باحلكمة 

 واملوعظة احلسنة
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 لدعوة إىل اهلل باحلكمة واملوعظة احلسنةكتاب: ا االنتصار للدرر السنية

 باب الدعوة بحكمة

 « فاغتنموا رمحكم اهلل الدعوة إىل اهلل، وإىل دينه ورشعه، ودحض حجج

من خالف ما جاءت به رسله، ونزلت به كتبه، من البينات واهلدى، وأن تكون 

 .[1/594].«واملوعظة احلسنة، باحلجة والبيان باحلكمةالدعوة إىل اهلل، 

 املنكرالنهي عن الشدة وعدم احلكمة يف إنكار 

 قال الشيخ حممد بن عبد الوهاب، رمحه اهلل تعاىل:

 «بسم اهلل الرمحن الر حيم 

من حممد بن عبد الوهاب: إىل من يصل إليه هذا الكتاب من اإلخوان، سالم 

 عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

ننا إذا جرى  وبعد جيري عندكم أمور جتري عندنا من سابق، لكن نصحنا إخوا

موها، وسببها: أن بعض أهل الدين ينكر منكرا ، وهو مصيب، منها يشء حتى فه

َيا ▬لكن خيطئ يف تغليظ األمر إىل يشء يوقع الفرقة بني اإلخوان، وقد قال تعاىل: 

وا بَِحبْ  وَن َواْعتَِصم  ْسلِم  َ َحقَّ ت َقاتِِه َوال مَت وت نَّ إاِلَّ َوأَنْت ْم م  وا اَّللَّ َا الَِّذيَن آَمن وا اتَّق  ِل أهَيُّ

ق وا   مَجِيعا  َوال َتَفرَّ
ِ
ن آية:  ♂اَّللَّ إن اهلل يرىض لكم »: ملسو هيلع هللا ىلصوقال  [103-102]سورة آل عمرا

 ، ثالثا : أن تعبدوه وال ترشكوا به شيئا ، وأن تعتصموا بحبل اهلل مجيعا  وال تفرقوا

 .«وأن تناصحوا من واله اهلل أمركم

نكر، حيتاج إىل ثالث: وأهل العلم يقولون: الذي يأمر باملعروف وينهى عن امل

أن يعرف ما يأمر به وينهى عنه، ويكون رفيقا  فيام يأمر به وينهى عنه، ويكون صابرا  

عىل ما جاءه من األذى يف ذلك. وأنتم حمتاجون للحرص عىل فهم هذا والعمل به، 

وأيضا، يذكر العلامء أن إنكار املنكر إذا  فإن اخللل ما يدخل عىل صاحب الدين إال
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صل بسببه افرتاق مل جيز إنكاره، فاهلل اهلل! العمل بام ذكرت لكم والتفقه فيه، صار حي

فإنكم إن ما فعلتم صار إنكاركم مرضة عىل الدين، واملسلم ما يسعى إال يف صالح 

لو صار أهل الدين  -دينه ودنياه. وسبب هذه القالة التي وقعت بني أهل احلوطة 

ظوا الكالم صار فيه اختالف بني أهل الدين، فلام غل -واجب عليهم إنكار املنكر 

 فصار ذلك مرضة عىل الدين والدنيا.

وهذا الكالم، وإن كان قصريا  فمعناه طويل، فالزم الزم تأملوه وتفقهوا فيه، 

 واعملوا به، فإن عملتم به صار نرصا  للدين، واستقام األمر إن شاء اهلل.

مري أو غريه، أن ينصح برفق خفية ما واجلامع هلذا كله: أنه إذا صدر املنكر من أ

يرشف عليه أحد، فإن وافق وإال استلحق عليه رجال يقبل منهم بخفية، فإن ما 

فعل، فيمكن اإلنكار ظاهرا  إال إن كان عىل أمري ونصحه وال وافق، واستلحق عليه 

 وال وافق، فريفع األمر إلينا خفية.

علوهنا عندهم، ثم وهذا الكتاب، كل أهل بلد ينسخون منه نسخة، وجي

 .[49-8/48] .«يرسلونه حلرمه، واملجمعة، ثم للغاط، ثم للزلفى، واهلل أعلم

 وقال اإلمام منكرا عىل من يتعجل إنكار املنكر ويفتقد احلكمة يف إنكاره:

 «:فعىل كل حال، نبهوهم عىل مسألتني 

 .عدم العجلة، وال يتكلمون إال مع التحقيق، فإن التزوير كثري األوىل:

كان يعرف منافقني بأعياهنم، ويقبل عالنيتهم ويكل  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  الثانية:

ئرهم إىل اهلل، فإذا ظهر منهم وحتقق ما يوجب جهادهم جاهدهم  .[52/ 8]. «رسا

 « سئل الشيخ محد بن نارص: عن املنكر الذي جيب إنكاره، هل يسقط

 اإلنكار إذا بلغ األمري؟
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: ملسو هيلع هللا ىلصب بحسب االستطاعة، كام قال النبي فأجاب: اعلم أن إنكار املنكر جي

من رأى منكم منكرا  فليغريه بيده، فإن مل يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع فبقلبه؛ »

وحينئذ، إذا وقع املنكر وبلغ األمري فلم يغريه، مل يسقط  «وذلك أضعف اإليامن

إنكاره، بل ينكره بحسب االستطاعة؛ لكن إن خاف حصول منكر أعظم، سقط 

وأنكر بقلبه. وقد نص العلامء: عىل أن املنكر إذا مل حيصل إنكاره إال  اإلنكار

بحصول منكر أعظم منه، أنه ال ينبغي؛ وذلك ألن مبنى الرشيعة عىل حتصيل 

 .[8/61] .«املصالح، وتقليل املفاسد

 وقال الشيخ حممد بن عبد اللطيف بن عبد الرمحن، وفقه اهلل تعاىل:

 «بسم اهلل الرمحن الرحيم 

من حممد بن عبد اللطيف: إىل جناب اإلخوان الكرام من أهل األرطاوية، 

سلمهم اهلل تعاىل وتوالهم، وأصلح أحواهلم وعافاهم؛ سالم عليكم ورمحة اهلل 

 وبركاته.

أما بعد، فأوصيكم ونفس بتقوى اهلل تعاىل، ولزوم طاعته، وتقديم كتاب اهلل 

ام فقد نجا، ومن تركهام فقد ضل عىل ما عدامها، فإن من ظفر هب ملسو هيلع هللا ىلصوسنة رسوله 

 وغوى.

وأوصيكم أيضا ، بالبصرية يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر، فإذا أمر 

اإلنسان بأمر من أمور اخلري، نظر: فإن كان يرتتب عىل ذلك األمر خري يف العاجل 

واآلجل، وسالمة يف الدين، وكان األصلح األمر به، مىض فيه بعلم وحلم ونية 

، وإن كان يرتتب عىل ذلك األمر رش وفتن، وتفريق كلمة، يف العاجل صاحلة

 واآلجل، ومرضة يف الدين والدنيا، وكان الصالح يف تركه، وجب تركه ومل يأمر به،

 ألن درء املفاسد مقدم عىل جلب املصالح.
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وأيضا ، ينبغي ملن قصده اخلري والدعوة إىل اهلل، التوقع يف األمور والتثبت، 

يش والعجلة، واحلرص عىل الرفق واملالطفة يف الدعوة، فإن يف ذلك وعدم الط

خريا  كثريا ، وينبغي له أن يعرف من له قدم صدق ومعرفة راسخة، فيسأله 

 ويستفتيه، وال ينظر إىل األشخاص، وال من ليس له بصرية.

وهجران أهل املعايص خيتلف باختالف األشخاص واألزمان، وإن األمر 

ي عن املنكر ال يستقيم إال بالبصرية، واملعرفة التامة؛ وأقل األحوال باملعروف والنه

إذا رأيت شحا  »: ملسو هيلع هللا ىلصأن يقترص عىل نفسه، كام قال  -إذا مل حيصل للعبد ذلك  -

يه، فعليك بخاصة  مطاعا ، وهوى متبعا ، ودنيا مؤثرة، وإعجاب كل ذي رأي برأ

 .«نفسك

أبغضه عىل ما فيه من الرش،  فإذا رأى اإلنسان من يعمل شيئا  من املعايص،

وأحبه عىل ما فيه من اخلري، وال جيعل بغضه عىل ما معه من الرش قاطعا ، وقاضيا  

عىل ما معه من اخلري فال حيبه؛ بل إن كان بغضه له يزجره، ويزجر أمثاله عن هذه 

املعصية مثال ، هجره وأبغضه، وإن كان ال يزجره ذلك، وال يرتدع هو وأمثاله، 

هجر من علم أن اهلجر يزجره ويردعه، وقبل  ملسو هيلع هللا ىلصا فيه األصلح، ألن النبي راعى م

ئرهم إىل اهلل.  معذرة من علم أن اهلجر ال ينجع فيه شيئا ، ووكل رسا

وبلزوم هذه الطريقة مع النية الصاحلة، تندفع املضار، وتأتلف القلوب، 

لصواب. فاجتهدوا ويكون عىل اآلمر والناهي الوقار واملحبة؛ واهلل املوفق اهلادي ل

: أنه ال ينجي عند اختالف الناس،  فيام يعود نفعه عليكم يف الدنيا واآلخرة، واعلموا

وكثرة الفتن، إال البصرية، وليس كل من انتسب إىل العلم، وتزيا بزيه، يسأل 

 ويستفتى وتأمنونه عىل دينكم.

 وال «إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم»قال بعض السلف: 
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تأخذوا عمن هب ودب، وحرم الفقه والبصرية، فإنكم مسؤولون عن ذلك يوم 

القيامة. نسأل اهلل لنا ولكم العافية، يف الدنيا واآلخرة، والتوفيق ملا حيبه ويرىض، 

إنه ويل ذلك والقادر عليه، وهو يقول احلق وهيدي السبيل، وصىل اهلل عىل سيدنا 

 .[84-8/82] .«حممد وآله وصحبه وسلم

، وغلو بعضهم غلوهم وتنطعهموغريهم  (1)اإلنكار عىل إخوان اهلجر

 يف التكفري، وانحرافهم عن عقيدة إمام الدعوة وطريقته

 « وأما قول السائل: وهل يطلق اسم دار اهلجرة، عىل الديار النجدية؟ أم

 يقيد عىل ديار النازلني من اإلخوان يف هذا الزمان، أم ال؟

دار اهلجرة عىل الديار النجدية، وال يقيد ذلك بديار فنقول: نعم، يطلق اسم 

النازلني من اإلخوان يف هذا الزمان؛ بل من هاجر من ديار الكفر أو من البادية، إىل 

بلد من بلدان املسلمني، فهو مهاجر، فال فرق يف ذلك بني الديار التي نزهلا اإلخوان 

لك إال من أعمى اهلل بصرية يف هذا الزمان، وبني قرى املسلمني. وال يفرق بني ذ

 قلبه، وكان عىل نصيب وافر من اجلهل، والقول عىل اهلل بال علم.

حيث سموها ثم إن يف تسمية هذه البلدان التي نزهلا اإلخوان من البادية، 

، نظرا ؛ فإن هذا اسم حادث. فإن الصحابة، ريض اهلل عنهم، ملا فتحوا اهلجر

ازل، وسكنوا هبا، مل يسموها هبذا االسم. وعمر واختطوا هلم من األمصار والبلدان،

ريض اهلل عنه هو الذي برص البرصة، وكوف الكوفة، فسموها بالبرصة والكوفة، 

وكذلك سائر القرى، التي نزل هبا الصحابة، ريض اهلل عنهم، والتابعون، إنام 

 سموها باسمها الذي سامها به أهلها.

                                                             
وجتد يف املجلد التاسع من الدرر السنية كثريا من النصائح املوجهة هلم، ويطلقون عليهم )اإلخوان(، أو ( 1)

 )أهل األرطاوية(.
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ألعراب والبلدان التي اختلطوا وكذلك ما أحدثوه من تسمية، من سكن من ا

وجعلوا هذا االسم خاصا  هبم، دون اإلخوان  (اإلخوان)هبا منازل، حيث سموهم 

وا بنَْيَ ▬من املسلمني احلارضة، وقد قال اهلل تعاىل:  إِنَّاَم امْل ْؤِمن وَن إِْخَوٌة َفأَْصلِح 

مْ  بعض، ومقاتلة بعضهم  ، مع بغي بعضهم عىل [10]سورة احلجرات آية: اآلية  ♂أََخَوْيك 

َ َحقَّ ت َقاتِِه َوال مَت وت نَّ إاِلَّ َوأَنْت ْم ▬لبعض. وقال تعاىل:  وا اَّللَّ َا الَِّذيَن آَمن وا اتَّق  َيا أهَيُّ

نْت   ْم إِْذ ك   َعَليْك 
ِ
وا نِْعَمَت اَّللَّ ر  ق وا َواْذك   مَجِيعا  َوال َتَفرَّ

ِ
وا بَِحبِْل اَّللَّ وَن َواْعتَِصم  ْسلِم  ْم م 

ْفَرٍة ِمَن النَّاِر  نْت ْم َعىَل َشَفا ح  نا  َوك  ْم فَأَْصبَْحت ْم بِنِْعَمتِِه إِْخَوا أَْعَداء  َفأَلََّف بنَْيَ ق ل وبِك 

ونَ  ْم هَتْتَد  ْم آَياتِِه َلَعلَّك  ْم ِمنَْها َكَذلَِك ي بنَيِّ  اَّللَّ  َلك  ن آية:  ♂َفأَنَْقَذك   [103-102]سورة آل عمرا

نا  ومل يفرق بينهم.فسامهم ا  هلل مجيعا  إخوا

وقد بلغنا: أن بعض اجلهال املتعمقني من هؤالء الدوارين، ملا سأله بعض 

أو غريه من قرى الرس؟ فقال:  (نفي)البادية: هل جيوز أن هناجر؟ ونبني مساكن يف 

الكفر; وما علم هذا  ال جيوز أن يبنى هبا، أو تكون حمل هجرة، ألهنا مؤسسة عىل

وأصحابه، قد كانت  ملسو هيلع هللا ىلصني اجلاهل: أن املدينة التي هاجر إليها رسول اهلل املسك

مؤسسة عىل الكفر قبل اإلسالم، وكان الذي أسسها األوس واخلزرج، وحلفاؤهم 

من اليهود، وكانوا إذ ذاك كفارا  مرشكني، فلام ظهر هبا اإلسالم، وهاجر إليها رسول 

 ا تأسيس من أسسها عىل الكفر.وأصحابه، صارت دار اهلجرة، ومل يرضه ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

وبلغنا أيضا ، من جمازفة بعض هؤالء األعراب املهاجرين يف هذه البلدان، 

وجماوزهتم للحد بالغلو يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر، واحلب يف اهلل 

والبغض فيه، واملواالة واملعاداة فيه، أنه ملا سافر بعضهم إىل بعض بلدان املسلمني 

نجد، ومكث فيها نحوا  من أربعة أشهر، هجروه من السالم، لزعمهم أنه من بلدان 

مرتبص يف هذه البالد؛ والزم قوهلم: أن هذه البلدة إما بالد كفر، أو بالد فسق، 

جيب عىل من مل يقدر عىل إظهار دينه فيها اهلجرة عنها، ألهنا عىل زعمهم، ال حيل 
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 ألحد املقام هبا.

ليها يف غري هذا املوضوع، ثم ملا يرس اهلل كالم وهاهنا مسألة، قد أجبنا ع

شمس الدين بن القيم، رمحه اهلل تعاىل، عىل هذه املسألة بخصوصها، أحببنا أن نثبته 

املوضع. واملسألة التي أرشنا إليها، هي قول السائل: ما الرخصة املذمومة،  يف هذا

، أو كاد؟ فإن أكثر املذموم املرتخص هبا، التي قيل فيها: من تتبع الرخص تزندق

من لدينا إذا سمع ما مل يدر به، وال هو عىل باله عد ذلك رخصا ؟ فنقول: قال شمس 

 الدين بن القيم، رمحه اهلل: الرخصة نوعان:

الرخصة املستقرة املعلومة من الرشع نصا ، كأكل امليتة والدم وحلم  أحدمها:

مر والوجوب، فهي رخصة اخلنزير عند الرضورة، وإن قيل هلا عزيمة باعتبار األ

باعتبار اإلذن والتوسعة، وكفطر املريض واملسافر، وقرص الصالة يف السفر، 

وصالة املريض إذا شق عليه القيام قاعدا ، وفطر احلامل واملرضع خوفا  عىل 

ولدهيام، ونكاح األمة خوفا  من العنت، ونحو ذلك. فليس يف تعاطي هذه الرخص 

إىل غثاثة، وال ينقص طلبه وإرادته البتة؛ فإن منها: ما هو ما يوهن رغبته، وال يرده 

واجب، كأكل امليتة عند الرضورة. ومنها: ما هو راجح املصلحة، كفطر الصائم 

املريض، وقرص املسافر وفطره. ومنها: ما مصلحته للمرتخص وغريه؛ ففيه 

 مصلحتان: قارصة ومتعدية، كفطر احلامل واملرضع. ففعل هذه الرخص أرجح،

 وأفضل من تركها.

رخص التأويالت، واختالف املذاهب، فهذه تتبعها حرام ينقص  النوع الثاين:

باملرتخص إىل غثاثة الرخص. فإن من ترخص  الرغبة، ويوهن الطلب، ويرجع

بقول أهل مكة يف الرصف، وأهل العراق يف األرشبة، وأهل املدينة يف األطعمة، 

ن عباس يف املتعة وإباحة حلوم احلمر، وأصحاب احليل يف املعامالت، وقول اب
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وقول من جوز نكاح البغايا املعروفات بالبغاء، وجوز أن يكون زوج قحبة، وقول 

من أباح آالت اللهو واملعازف، من الرياع والطنبور والعود، والطبل واملزمار، 

وقول من أباح الغناء، وقول من جوز استعارة اجلواري احلسان للوطء، وقول من 

للصائم أكل الربد، وقال ليس بطعام وال رشاب، وقول من جوز األكل ما بني جوز 

تَانِ ▬طلوع الفجر وطلوع الشمس للصائم، وقول من صحح الصالة بـ  ْدَهامَّ  ♂م 

بالفارسية وركع كلحظة الطرف، ثم فصل كحد السيف، ومل  [64]سورة الرمحن آية: 

ة، وقول من جوز وطء وخرج من الصالة بحقب ملسو هيلع هللا ىلصيتشهد ومل يصل عىل النبي 

النساء يف أعجازهن، ونكاح بنته املخلوقة من مائه اخلارجة من صلبه حقيقة، إذا 

كان ذلك احلمل من زنى، وأمثال ذلك من رخص املذاهب وأقوال العلامء، فهذا 

الذي تنقص برخصته رغبته، ويوهن طلبه، ويلقيه يف غثاثة الرخص؛ فهذا لون 

 واألول لون. انتهى.

تبني لك الفرق بني الرخص املحمودة، التي ورد هبا الرشع وحيبها اهلل، وهبذا ي

وبني  «تؤتى رخصه، كام يكره أن تؤتى معاصيه إن اهلل حيب أن»كام يف احلديث: 

الرخص املذمومة رشعا ، التي من تتبعها فقد تزندق، والذي يرتخص هبذه الرخص 

 املذمومة، متالعب بدين اهلل ورشعه، ومستخف هبام.

فإذا فهمت ذلك، فاعلم: أن الذي قصده املشائخ، إنام هي هذه الرتخصات 

املذمومة؛ فظن هؤالء املتدينون أن املشائخ إذا سئلوا عن يشء وردت فيه الرخصة 

من التيسري، وعدم التكلف، أن هذا هو الرتخص الذي َمن تتبعه فقد تزندق، وليس 

ئهم اخلارسة األمر كذلك، وإنام أ توا من جهلهم واستغنائهم  بآرائهم، وأهوا

 .[483-8/478]. «القارصة؛ فاهلل املستعان

 «أنه غلظ أمر  -وفقهم اهلل تعاىل -فمن األمور التي أدخلها عىل اإلخوان
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األعراب عندهم، حتى صار منهم من يعتقد كفرهم مطلقا، ومنهم من يرى 

 .[9/128].«جهادهم، حتى يلتزموا سكنى القرى

 «ان عىل بعض املتدينني: اهتام علامء املسلمني باملداهنة، ومما أدخل الشيط

وسوء الظن هبم، وعدم األخذ عنهم، وهذا سبب حلرمان العلم النافع، والعلامء هم 

ورثة األنبياء يف كل زمان ومكان، فال يتلقى العلم إال عنهم، فمن زهد يف األخذ 

، واعتاض عنه بأقوال عنهم، ومل يقبل ما نقلوه، فقد زهد يف مرياث سيد املرسلني

 .[9/133] .«اجلهلة اخلابطني، الذين ال دراية هلم بأحكام الرشيعة

 « ومن األمور التي أدخلها الشيطان يف املسلمني، لينال هبا مقصوده من

ئهم، واختالف كلمتهم وتفرقهم، ما محلهم عليه من  عىل غري سبب  التهاجرإغوا

وهذا ينايف  ملسو هيلع هللا ىلصاب اهلل وسنة رسوله يوجب ذلك، بل بمجرد الرأي املخالف لكت

د،  ما عقده اهلل بني املسلمني، من األخوة اإلسالمية، التي توجب التواصل والتوا

 .[9/137].«والرتاحم والتعاطف

 « ،ومما انتحله بعض هؤالء اجلهلة املغرورين: االستخفاف بوالية املسلمني

 االفتيات عليه بالغزو،والتساهل بمخالفة إمام املسلمني، واخلروج عن طاعته، و

وغريه، وهذا من اجلهل والسعي يف األرض بالفساد بمكان، يعرف ذلك كل ذي 

 .[9/142] .«عقل وإيامن

 « من اهتام أهل العلم والدين، غالة هؤالءومن ذلك: ما وقع من ،

ونسبتهم إىل التقصري، وترك القيام بام وجب عليهم من أمر اهلل سبحانه وتعاىل، 

يعلمون من احلق، ومل يدر هؤالء: أن اغتياب أهل العلم والدين، والتفكه وكتامن ما 

 .[9/143].«بأعراض املؤمنني، سم قاتل، وداء دفني، وإثم واضح مبني

 « ومن ذلك: ما التزموه وألزموا به غريهم من أعراب املسلمني، من ترك
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د يف أمر العامئم، سكنى البادية، والتزام احلرض، وإنشاء العمران والبنيان، والتشدي

والعدوان عىل كثري من أهل اإلسالم والتوحيد، بالرضب الشديد، واهلجر 

والتهديد، إىل غري ذلك من األمور التي خرجوا هبا عن حكم العقل والعدل 

واإلنصاف، وانتظموا هبا يف سلك أهل اجلهل والظلم واالعتساف، وهم مع ذلك 

وَن َوَلِكْن ال ▬ون حيسبون أهنم مهتدون، ويزعمون أهنم مصلح م  امْل ْفِسد  أاَل إهِنَّ ْم ه 

ونَ   .[ 12]سورة البقرة آية:  ♂َيْشع ر 

وهذه األمور ونحوها، يكفي يف ردها جمرد اإلشارة والتنبيه، دون بسط القول 

 .[9/144]«...فيها واستقصاء األدلة عىل ردها

 «إساءة الظن وقد بلغني عن هذا اجلنس، الوقوع يف أهل العلم والدين، و

هبم، ونسبتهم إىل ترك ما أوجب اهلل عليهم من الدعوة إىل اهلل، والنصح ألئمة 

املسلمني وعامتهم، وهذا من جهلهم، وعدم مباالهتم بام يقعون فيه من الغيبة ألهل 

العلم، وثلبهم إياهم، وذمهم وانتقاصهم، ومن وقع يف أهل العلم بالعيب والثلب، 

 .[9/148].«ابتاله اهلل بموت القلب

 « إذا حتققتم ذلك، فاعلموا أهيا اإلخوان: هل أنتم عىل طريقة الشيخ حممد

بن عبد الوهاب، يف عقيدته، ومراسالته، ومناصحاته، ودعوته اخللق إىل دين اهلل 

له ورسائله  ورسوله؟ أم أنتم خمالفون له يف ذلك، غري متبعني له يف أقوا

م قد ضلوا من قبل، وأضلوا كثريا وضلوا ومناصحاته؟ ومتبعون يف ذلك أهواء قو

 .[9/152].«عن سواء السبيل

 « فالواجب عىل ، إذا فهمتم ذلك، وحتققتم أنه ال جيوز إنكار املنكر ظاهرا

املسلم: أن ينكر املنكر عىل من أتى به بخفية، خصوصا إن كان عىل أمري، فإن إنكار 

، مما يوجب الفرقة واالخت الف بني اإلمام ورعيته، فإن مل املنكر عىل الوالة ظاهرا
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 يقبل املناصحة خفية، فلريد األمر إىل العلامء، وقد برئت ذمته.

إِنَّ ▬وإنكار املنكر عىل الوالة ظاهرا من إشاعة الفاحشة، وقد قال اهلل تعاىل: 

ِبُّوَن أَْن تَِشيَع اْلَفاِحَشة  يِف الَِّذيَن آَمن وا هَل ْم َعَذاٌب أَلِيمٌ  نْيَا َواآلِخَرةِ  الَِّذيَن حي   ♂يِف الدُّ

وإطالق الفاحشة لفظ عام، يدخل فيه كل ما كان منكرا، وإعامل  [19]سورة النور آية: 

املطي بني اإلخوان، واجتامعاهتم ألجل إنكار املنكر ظاهرا، خمالف ملا كان عليه 

اب أهل السنة واجلامعة من العلامء، وملا كان عليه شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوه

يف هذه الرسالة؛ وهذا منا إعذار وإنذار، لئال حيتج أحد علينا أنا مل نناصحهم يف 

 .ذلك، ومل نبني هلم ما عندنا

وقد سمعنا يف األيام املاضية، ما أمجع عليه اإلخوان يف هذا األمر، ومل يمنع 

املشائخ مناصحتهم يف ذلك، إال ما ذكروه يف مراسالهتم للمشائخ: أهنم عىل 

ليس هلم رأي خيالف رأهيم، وأهنم ال يبدرون يف يشء إال  م، وأنهعقيدهت

بمراجعتهم، فلام مضوا فيام مضوا فيه، ومل يرفعوا للمشائخ خربا بذلك، حتققنا أهنم 

ول وَن َما ال ▬يقولون ما ال يفعلون، وقد قال اهلل تعاىل:  َ َتق  َا الَِّذيَن آَمن وا مِل َيا أهَيُّ

َ َمقْ  ول وا َما ال َتْفَعل ونَ َتْفَعل وَن َكرب   أَْن َتق 
ِ
 .[9/153] . «[3-2]سورة الصف آية:  ♂تا  ِعنَْد اَّللَّ

 « بلغني عن بعض اإلخوان، من خوض بعضهم يف بعض، وكذا يف ويل

 .[9/156]«...أمرهم، فعن يل أن أذكر كلامت، لعل اهلل أن ينفع هبا

 تنبيه: اإلخوان عىل أقسام

 «سالم، والنصيحة جلميع املسلمني بام ينفعهم، ال غموجب الكتاب إبال

والتحريض عىل منعهم عام يرضهم، وهذا من التوايص باحلق الذي أمر اهلل به، من 

ذلك: أن كثريا من الناس يتساهلون بأمور يفعلوهنا، ويتكلمون هبا، فيظنون أهنم 

تعلق هبذه مصيبون يف ذلك، واحلال أهنم غري مصيبني يف كثري مما يصدر منهم، فيام ي
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األمور، مثل كون كثري من الناس يطلقون السب عىل عموم اإلخوان، من غري فرق 

 بني من يستحق الذم وبني من ال يستحقه.

وال يفرقون بني من فعل ما ال جيوز له من األمور الباطلة، مثل املشاقة لوالة 

والسعي املسلمني، والعدوان عىل أهل اإلسالم، يف سفك الدماء، وهنب األموال، 

إىل األرض بالفساد، والوقيعة يف املسلمني بالذم والعيب، وبني غريهم ممن كان مع 

املسلمني بالقول والفعل، وجاهد مع املسلمني، ومل خيالف ويل أمر املسلمني؛ 

للمتكلم أن يبني يف كالمه الثناء عليهم، وبيان عدم استحقاقهم للذم،  فهؤالء ينبغي

ء كان من العلامء، أو من وهذا األمر يتعني عىل كل  إنسان يتكلم يف هذه األمور، سوا

 .[9/199] .«العوام

 أقسام إخوان اهلجر

 « :عرف احلق وادعاه، ولكن عميت بصريته، وانقلب، بل عكس ما قسم

يقول، وجرى منه ما جرى من األفعال واألقوال؛ ولكن اهلل سبحانه حكيم قادر، 

ه ال حول هلم وال قوة إال به وبتوفيقه، وأنه من حكمته أن يعرف الناس بأنفسهم، أن

ال معصوم إال من عصمه اهلل، وال توفيق إال ملن وفقه اهلل; وقول اهلل سبحانه أبلغ: 

وا َما بِأَنْف ِسِهمْ ▬ َ ال ي َغريِّ  َما بَِقْوٍم َحتَّى ي َغريِّ  فلام عكسوا  [11]سورة الرعد آية:  ♂إِنَّ اَّللَّ

ا أوقع، وجعلهم عربة يف مبدأهم ومنتهاهم; واحلمد هلل الذي األمر، أوقع اهلل هبم م

 نرص عبده، وأعز جنده، وهزم األحزاب وحده.

فهم أتباع كل ناعق، منهم من يريد احلق وال عرفه، وآخر  وأما القسم الثاين:

تدين لقصد، نرجو أن اهلل يمن عىل من كان يعلم فيه خريا، باهلداية والتوفيق، 

  من كان فيه رشه.ويكفي املسلمني رش

فهم الذين من اهلل عليهم بالثبات، ومعرفة  أما القسم الثالث من اإلخوان:
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ما أوجب اهلل عليهم، واالقتداء بسنة سيد املرسلني، والوثوق بعلامئهم، وااللتزام 

بواليتهم، وجرى منهم من األفعال األخرية ما حيمدون به، ونسأل اهلل هلم الثبات 

 .[9/203] .«اهلل أحسن اجلزاءواهلداية، وجزاهم 

 « هؤالء اإلخوان يف مبدإ أمرهم، ودخوهلم يف الدين، نفع اهلل هبم أهل

وإن كان قد حصل منهم ما حصل يف هذا الزمان، من األمور التي قد  ،اإلسالم

حصل بسببها ترويج عىل من ال بصرية له وال علم لديه، فوقع يف أعراضهم وسبهم 

  تفصيل وال نظر فيمن يستحق ذلك، ممن ال يستحقه.وتأنيبهم مجلة، من غري

نا  ألهنم قد كانوا طوائف: طائفة قبلت احلق وثبتها اهلل عليه، وصاروا أعوا

للمسلمني عىل املارقني املعتدين، فهؤالء حيمدون عىل أفعاهلم، ويدعى هلم بالقبول 

فعل، وال فرق والثبات؛ وطائفة الغالب عليهم اجلهل، فتبعوا من دعاهم بالقول وال

لدهيم وال متييز، وكل ما مالت إليه أنفسهم عزيز، فاستوى عندهم الغي والرشاد، 

وعملوا عىل غري سداد، فيجب عىل املسلمني الرفق هبم، يف التعليم واإلرشاد، 

ويدعون هلم باهلداية والسداد; وطائفة تأولت فأخطأت يف تأويلها، فينبغي تنبيهها، 

 وكشف ما يشكل عليها.

كل هؤالء يعاملون باللطف واللني، ويوضح هلم ما جهلوه من الدين، ف

ويدعون إىل احلق، ويرغبون فيه، ويوضح هلم الباطل، وينهون عنه، وحيذرون من 

سوء عاقبة أهله، من غري غلظة وال تأنيب، ألن ذلك يوجب التنفري وعدم القبول؛ 

الهبم، ألن ذلك من واملطلوب النصح هلم، وتبيني ما حيصل به تأليفهم واستج

املصالح الدينية، التي جيب عىل أهل اإلسالم بذهلا، وعدم التعنيف الذي حيصل به 

االفرتاق، ويورث العناد والشقاق؛ فلعل الرفق هبم يصري سببا لردهم إىل ما خرجوا 

 منه، ويتوبون إىل رهبم، الذي يقبل التوبة عن عباده، ويعفو عن السيئات.
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وَ ▬له: وقد قال اهلل جل جال َ ه  وا أَنَّ اَّللَّ ذ   أََلْم َيْعَلم  َيْقبَل  التَّْوَبَة َعْن ِعبَاِدِه َوَيأْخ 

ِحيم   َو التَّوَّاب  الرَّ َ ه  َدَقاِت َوأَنَّ اَّللَّ  . [104]سورة التوبة آية:  ♂الصَّ

واهلل جل جالله يقبل توبة عبده ما دامت روحه يف جسده، ومن تاب إىل اهلل 

 ونَ ▬وال هيلك عىل اهلل إال هالك تاب اهلل عليه، 
ِ
م  الظَّامل  ♂َوَمْن مَلْ َيت ْب َفأ وََلَِك ه 

 . [11]سورة احلجرات آية: 

وأما الطائفة التي حاربت أهل اإلسالم، وكابرت، وعاقدت، وصاروا من 

حزب الشيطان، فهؤالء جيب بغضهم والرباءة منهم وما ذهبوا إليه، ألهنم اتبعوا 

، واستفزهتم الشياطني، واختاروا العمى عىل اهلدى، بعد أن غري سبيل املؤمنني

 استبرصوا، ووقعوا يف هوة الردى.

َ َله  اهْل َدى ▬وقد قال اهلل سبحانه وتعاىل:  وَل ِمْن َبْعِد َما َتبنَيَّ س  َوَمْن ي َشاقِِق الرَّ

]سورة النساء آية:  ♂ِه َجَهنََّم َوَساَءْت َمِصريا  َوَيتَّبِْع َغرْيَ َسبِيِل امْل ْؤِمننَِي ن َولِِّه َما َتَوىلَّ َون ْصلِ 

طه املستقيم [115  .[208-9/206].«نسأل اهلل أن يثبتنا وإياكم عىل رصا

 مناصحة األمري إنام تكون برفق وخفية

 « واجلامع هلذا كله: أنه إذا صدر املنكر من أمري أو غريه، أن ينصح برفق

ال استلحق عليه رجال يقبل منهم بخفية، خفية ما يرشف عليه أحد، فإن وافق وإ

فإن ما فعل، فيمكن اإلنكار ظاهرا  إال إن كان عىل أمري ونصحه وال وافق، 

 .[49-8/48] .«واستلحق عليه وال وافق، فريفع األمر إلينا خفية

  باب ال يلجأ إىل الغلظة إال إذا مل جُيد اللني

 وظهرت منه شدة وفقه إنكار املنكر واإلنكار عىل من انتسب للشيخ

 « فاعلم هديت الطريق، وفزت بحظ من النظر والتحقيق: أن اهلل ملا ابتعث
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هبذا الدين احلنيفي، ومل يكن أحد من أهل األرض عربيهم وعجميهم،  ملسو هيلع هللا ىلصنبيه 

قروهيم وبدوهيم، يعرف احلق ويعمل به، إال بقايا من أهل الكتاب، وأما األكثرون 

، عن فطرة اهلل التي فطر الناس عليها؛ فأيد اهلل فقد اجتالتهم الضالالت والعادات

دينه مع غربة هذا الدين، وخمالفته ملا عليه األكثرون، بأعظم حجة وآية، كانت 

ألكثر من أسلم سبب وقاية، وتلك هو اخللق العظيم، والرأي الراشد احلليم، 

 فمكث عىل ذلك يدعو ويذكر، ويعظ وينذر، مع غاية اللطف واللني.

ني املخاطبني، وطورا يأيت نادي املتقدمني واملرتئسني، وحينا  يقول: فتارة يك

وناهيك بخلق مدحه القرآن، وأثنى عىل  «مهللا اغفر لقومي فإهنم ال يعلمون»

 حلمه يف الدعوة والبيان.

اَر َوامْل نَافِقِ ▬وال يرد عىل املعنى قوله سبحانه وتعاىل:  فَّ َا النَّبِيُّ َجاِهِد اْلك  نَي َيا أهَيُّ

كام ظنه بعض املتطوعة ديدنا  لرسول اهلل  [73]سورة التوبة آية: اآلية  ♂َواْغل ْظ َعلَيِْهمْ 

، فإن هذا يصار إليه إذا تعينت الغلظة ومل جيد اللني، كام هو ظاهر مستبني، كام ملسو هيلع هللا ىلص

 قيل: آخر الطب الكي.

 َوال▬وهو أيضا  مع القدرة، ويشرتط أن ال يرتتب عليه مفسدة، كام قال: 

َ َعْدوا  بَِغرْيِ ِعْلمٍ  بُّوا اَّللَّ  َفيَس 
ِ
وَن ِمْن د وِن اَّللَّ بُّوا الَِّذيَن َيْدع  .  [108]سورة األنعام آية:  ♂َتس 

وقد أخذ بعض الناس من هذا: أن درء املفاسد يقدم عىل جلب املصالح، كام هو 

 مقرر يف علم األصول.

وأصحابه من اجلهاد  ملسو هيلع هللا ىلصسول ثم إن اآلية: آية الغلظة، مدنية، بعد متكن الر

ر عىل الكفر من أعدائهم، فوقعت الغلظة يف مركزها حيث  باليد، وظهور االستمرا

يف دعوة اخللق، أكملهم يف متابعته  ملسو هيلع هللا ىلصمل ينفع اللني؛ وأسعد الناس بوراثة الرسول 

 له يف هذا.
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وكان الصديق أكمل الناس، ولذلك أسلم عىل يده وانتفع به أمم كثرية، 

. والقصد من الترشيع «إن منكم منفرين»ه، فقد قيل لبعضهم: بخالف غري

واألوامر: حتصيل املصالح ودرء املفاسد حسب اإلمكان، وقد ال يمكن إال مع 

ارتكاب أخف الرضرين، أو تفويت أدنى املصلحتني؛ واعتبار األشخاص 

اس واألزمان واألحوال أصل كبري، فمن أمهله وضيعه، فجنايته عىل الرشع وعىل الن

 أعظم جناية.

وقد قرر العلامء هذه الكليات واجلزئيات، وفصلوا اآلداب الرشعيات، فمن 

أراد أن ينصب نفسه يف مقام الدعوة، فليتعلم أوال ، وليزاحم ركب العلامء، قبل أن 

 يرأس، فيدعو بحجة ودليل، ويدري كيف السري يف ذلك السبيل.

وم ال يدرهيا إال من أخذها عن إن الصناعة ال يعرفها إال من يعانيها، والعل

 أهلها، وصحب راوهيا.

 ما كل من طلب املعايل نافذا  

 

 فيها وال كل الرجال فحول   

هذا وقد كنت أظن أنكم حتبون من هاجر إليكم، وتراعون حق أسالفه يف   

املشيخة عليكم، وكأن العلم وتعليمه، وحق الشيخ وتكريمه، غري معترب لدى 

املناصب والظهور، قال الشيخ وحدثنا، وجلس األستاذ  اجلمهور، بل قصدهم:

 .[66-8/64].«وأنبأنا، هو غاية قصد األكثرين، إال عباد اهلل املخلصني

 «يبلغنا عنكم من القيام هلل، والدعوة إىل دينه، ونرصة  -وهلل احلمد -وأنتم

ط، التي من دان به، ما يرسنا، ولكن الداعي إىل اهلل ال بد أن يسلك الطريقة الوس

هي هدى بني ضاللتني، وحق بني باطلني، وأن يتخلق باألخالق املرضية، من 

 العلم والبصرية، واحللم والرفق، واللطف واللني، وعدم التعنيف.

مه أن يدخل الناس يف هذا الدين، ألن الناس  بل يكون جل مقصوده ومرا
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 كتاب: الدعوة إىل اهلل باحلكمة واملوعظة احلسنة االنتصار للدرر السنية

رؤساء والقادة؛ اليوم يف مقام دعوة وتأليف، ليس مقام غلظة وتعنيف، السيام ال

 والغلظة ليست ديدنا للرسول وال خلقا له، كام يظنه من ظنه من جهلة املتعلمني.

فليكن لك رغبة يف تأليف الناس ودعوهتم، برفق وتلطف يف حال الدعوة، 

فإذا مل ينجح اللني واللطف، وكان الغلبة ألهل احلق والقوة هلم، وأهل الرش 

 .[14/318] .«لهاقليلون، فالغلظة عىل املخالف يف حم

 األمر باللطف واللني يف الدعوة إىل التوحيد

 « لعلامء أهل صنعاء، وتقرأ  تتلطفوأنا أعزم عليك، وألزم عليك، أن

 .[1/278].«عليهم هذا الكتاب

 « ع العبادة شيئا لغري اهلل، من األحياء واألموات، فاهنوه من رصف من أنوا

اإلسالم، ومشاهبة لدين عباد األصنام؛ وعرفوه أن هذا مناقض لدين  (1)عن ذلك

 .[1/312].«، وجب قتاله، حتى جيعل الدين كله هللإال باملقاتلةفإن مل ينته عن ذلك، 

                                                             
  اخلطاب ملن له السيادة يف تلك اجلهة.( 1)





عند قراءة قواعد هامة جيب استصحابها 

 وكتب أئمة الدعوة الدرر السنية
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 ستصحابهاقواعد هامة جيب ا االنتصار للدرر السنية

 مدخل:

أئمة  بعد أن بينت  من خالل النقوالت السابقة املنهج املنضبط الذي كان عليه

أهم  ئتكفري، أردت يف هذا الباب أن أضع بني يدي القارالدرر السنية يف أبواب ال

ءته للدرر السنية، والتي  القواعد املنهجية التي ينبغي أن يستصحبها معه أثناء قرا

فهم كالم األئمة، وتقيه من الوقوع يف اخلطأ والزلل، وحت ل  -إن شاء اهلل-تضبط له 

 من كالمهم.له ما قد ي شكل عليه 

وهذه القواعد نصَّ عليها أئمة الدرر السنية أنفسهم، حتى ال ي تقّول عليهم ما مل 

يقولوه، أو ي نسب إليهم ما مل خيطر هلم ببال، وكثري من هذه القواعد إنام بينوها ملَّا 

نسب بعض املخالفني إليهم وإىل دعوهتم ما ليس من كالمهم ومناهجهم، متاما كام 

 ي الدعوة املعارصين.يقع من خمالف

وليس يل هنا إال مجع أهم القواعد املتعلقة هبذا الباب يف موضع واحد من 

 كالمهم.

باب ال يستغنى بكتب أئمة الدعوة عن العلامء الذين يبينون ما أشكل 

 منها

 « كالم اهلل العزيز؛ فلو قال إنسان: أعظم الكالم وأصحهومن املعلوم: أن ،

ال يعرف معناه، أو أوله عىل غري تأويله، فقد  تعلق بظاهر لفظما نقبل إال القرآن، و

ضاهى اخلوارج املارقني، فإذا كان هذا حال من اكتفى بالقرآن عن السنة، فكيف 

د بألفاظها؟!  ...بمن تعلق بألفاظ الكتب، وهو ال يعرف معناها، وال ما يرا

عن األخذ  التوحيد،يستغنى بمجموعة إذا عرف هذا تبني أن الذي يدعي أنه 

ذكر أن سبب قبض العلم موت العلامء،  ملسو هيلع هللا ىلصعن علامء املسلمني خمطئ، ألن النبي 
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 قواعد هامة جيب استصحابها االنتصار للدرر السنية 

فإذا ذهب العلامء واختذ الناس رؤساء جهاال، وسألوهم وأخذوا بفتواهم، ضلوا 

، عياذا باهلل  .[9/133،135].«وأضلوا

 «  :] فأنتم ]وقالوا ناصحني ملن انتسب لدعوهتم ومل يأخذ العلم عن أهله

قكم اهلل، الواجب عليكم التبرص، وأخذ العلم عن أهله، وأما أخذكم العلم من وف

جمرد أفهامكم، أو من الكتب، فهذا غري نافع، وألن العلم ال يتلقى إال من مظانه 

 .[9/159].«وأهله

ومعرفة  قاعدة: أمهية معرفة واقع الدعوة النجدية الزماين واملكاين،

حوال خمالفيها بأصنافهم املختلفة ومعرفة أ املراحل التي مرت هبا،

 معرفة متقنة

فهم الواقع الذي عاشته الدعوة النجدية فهام متقنا  من أهم ما جيب استصحابه 

ءة كالمهم، فالرتاث ابن زمانه ومكانه، وحماكمة تراث إمام من األئمة أو  يف قرا

ان غري مدرسة من املدارس العلمية إىل واقع تعيشه أنت يف زمان غري زماهنم ومك

 مكاهنم من أخطر املزالق املنهجية والفكرية التي قد تقع فيها.

ومن أهم ما ينبغي التنبه له أن واقع الدعوة النجدية نفسه مل يكن ثابتا  بل كان 

ا ، فوجب أن يعرف الباحث املراحل التي مرت هبا الدعوة معرفة جيدة،  متغريِّ

 ويضبط فهم واقع كل مرحلة ضبطا  متقنا.

ن أوال  صورة مستقيمة يف ذهنه عن  ئفأنا أنصح قاروهلذا  الدرر السنية أن ي َكوِّ

مع الرتكيز عىل املراحل الواقع الذي عاشه الشيخ وأئمة الدعوة )زمانا ومكانا(، 

 املختلفة التي مرت هبا هذه الدعوة.

فهام جيدا   هاأن يفهم واقع خمالفيمن أهم ما يدخل يف فهم واقع الدعوة أيضا و
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 قواعد هامة جيب استصحابها االنتصار للدرر السنية

 أوصاف الفئات التي تكلم عليها أئمة الدعوة وعيا  جيدا . ويعي

ومن قرأ الدرر السنية يستطيع من خالهلا أن يستخرج املواضع التي فيها تفصيل 

ن يف ذهنه الصورة املطلوبة، ثم بعد  عن واقع الدعوة وأحوال خمالفيها وينسقها ليكوِّ

هلا عىل  استطاع أنذلك إذا وقف عىل أحكام مطلقة ألئمة الدعوة  يضبط فهمها إذا نزَّ

 املرحلة املناسبة هلا.

ت بمرحلة ضعف يف  مثال ذلك أن دعوة اإلمام حممد بن عبد الوهاب مرَّ

بدايتها شأن أي دعوة تصحيحية، وكان اجلهل هو الطاغي عىل الديار النجدية، ففي 

يهم هذه املرحلة حرص الشيخ عىل بيان أن هؤالء يعذرون بجهلهم ألهنم مل تقم عل

 احلجة الرسالية.

ثم بعد ذلك صارت الغلبة لدعوة اإلمام وخضعت الديار النجدية لدين 

التوحيد وانترش علم التوحيد وعظمه الناس وتربؤوا من الرشك وأهله، وأقروا بأن 

عىل  هؤالء  بعض يد الذي جاءت به الرسل، ثم انقلبالتوح دعوة دعوة اإلمام هي

بدين التوحيد واإلقرار به وإظهار تعظيمه( فإذ هبم هم ومعرفتهم بعد )علم أعقاهبم

)يسبون دين التوحيد ويعظمون دين املرشكني ويقاتلون املوحدين ألجل دينهم( 

وعدم  فعند إطالق الشيخ لألحكام عىل هؤالء لن جتد حترزا يعذرهم بجهلهم

 فكيف يستقيم عذرهم باجلهل وهم قد علموا وأقروا وصول احلجة الرسالية إليهم،

وأظهروا التعظيم لدين التوحيد الذين ذاع واشتهر وانترش يف الديار النجدية، كام أن 

 كفرهم كان بسبهم لدين التوحيد ومل يكن يف مسائل جزئية قد ختفى.

الدرر السنية معرفة أحوال خمالفي دعوة اإلمام وتنوع  ئوكذلك إذا أتقن قار

، استطاع ىل فئة مل يفصلوا حاهلاعصفاهتم، ثم وقف عىل أحكام مطلقة ألئمة الدعوة 

 أن يعرف هذا احلكم يتنزل عىل أّي فئة حتديدا ؟!
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ومثال ذلك معرفة صفات من حكم عليهم إمام الدعوة بالردة، وسيأيت بيان 

حاهلم، فإذا وقفت يف بعض املواضع عىل حكمه بردة بعض الطوائف دون أن جتد 

هتم من املواضع األخرى، تفاصيل واضحة عام وقعوا فيه، كنت عىل علم بصفا

 وعلمت ما هي الرشوط التي توفرت فيهم فدفعت اإلمام إىل احلكم بردهتم.

أن جتدهم ي سألون عن فئة والت املرشكني مثال فيكفروهنا،  أيضا ومثال ذلك

 سألون نفس السؤال عن فئة أخرى فال يكفروهنا! وي  

و أنه ضبط أوال  صور الذي مل يتنبه للقاعدة املذكورة ول ئفيضطرب فهم القار

املواالة التي كانت موجودة يف زمن الشيخ وأئمة الدعوة هلان عليه األمر بعد ذلك، 

وألدرك أن احلكم األول يتنزل عىل فئة مجعت صفات املواالة التي يكفر هبا الشيخ 

 واألئمة، واألخرى ليست كذلك.

نت كثرية، فراجعها قدمنا أن صور املواالة يف زمن الشيخ وأئمة الدعوة كاوهلذا 

 فيام تقدم.

بني لك بعض النصوص من الدرر السنية التي ت يف األبواب التاليةوقد مجعت 

 أمهية مراعاة هذه القاعدة.

 معرفة سبب التصنيف مما يعني عىل فهم كالم العلامء

  « ،وقد بلغنا أن الذي أشكل عليكم، أن جمرد خمالطة الكفار ومعاملتهم

دومهم عىل ويل األمر ألجل ذلك، أهنا هي مواالة املرشكني، بمصاحلة ونحوها، وق

التي صنف  (الدالئل)املنهي عنها يف اآليات واألحاديث، وربام فهمتم ذلك من 

 الشيخ سليامن بن عبد اهلل بن الشيخ، ومن سبيل النجاة للشيخ محد بن عتيق.

ملا فإن الشيخ سليامن، صنفها  (الدالئل)نبني لكم سبب تصنيف  فأوال:
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 قواعد هامة جيب استصحابها االنتصار للدرر السنية

هجمت العساكر الرتكية عىل نجد يف وقته، وأرادوا اجتثاث الدين من أصله، 

 وساعدهم مجاعة من أهل نجد، من البادية واحلارضة، وأحبوا ظهورهم.

هو ملا هجمت  (النجاة سبيل)وكذلك: سبب تصنيف الشيخ محد بن عتيق 

ولوا عىل العساكر الرتكية عىل بالد املسلمني، وساعدهم من ساعدهم، حتى است

، فإنه فمعرفة سبب التصنيف مما يعني عىل فهم كالم العلامءكثري من بالد نجد. 

فقة الكفار عىل كفرهم، وإظهار مودهتم،  بحمد اهلل ظاهر املعنى؛ فإن املراد به موا

ومعاونتهم عىل املسلمني، وحتسني أفعاهلم، وإظهار الطاعة واالنقياد هلم عىل 

 كفرهم.

مل يقع يف يشء مما ذكر، فإنه إمام املسلمني، والناظر يف واإلمام وفقه اهلل 

مصاحلهم، وال بد له من التحفظ عىل رعاياه وواليته، من الدول األجانب، 

واملشايخ رمحهم اهلل، كالشيخ سليامن بن عبد اهلل، والشيخ عبد اللطيف. والشيخ 

رصة، واملعاونة محد بن عتيق، إذا ذكروا مواالة املرشكني، فرسوها باملوافقة والن

والرىض بأفعاهلم؛ فأنتم وفقكم اهلل، راجعوا كالمهم، جتدوا ذلك كام 

 .[9/157]«..ذكرنا.

وأئمة الدعوة والتفريق بني  باب أمهية التأمل يف مراحل دعوة اإلمام

 مرحلة أوائل الدعوة ومرحلة الشيوع والذيوع

 «مأل األسامع، من وهذا الدين الذي ندعو إليه، قد ظهر أمره وشاع وذاع، و

 .[10/274]«..مدة طويلة

 « إنه ال يكفر -، رمحه اهلل ]بن عبد الوهاب[ عن الشيخ حممد -وأما قوله :

ز، ونحوه، وال يكفر الوثني حتى يدعوه، وتبلغه احلجة،  من كان عىل قبة الكوا

جة فيقال: نعم; فإن الشيخ حممدا رمحه اهلل، مل يكفر الناس ابتداء، إال بعد قيام احل
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بآثار الرسالة، ولذلك قال: جلهلهم  والدعوة، ألهنم إذ ذاك يف زمن فرتة، وعدم علم

 وعدم من ينبههم، فأما إذا قامت احلجة، فال مانع من تكفريهم وإن مل يفهموها.

ويف هذه األزمان، خصوصا يف جهتكم، قد قامت احلجة عىل من هناك، 

ن يدعو إىل توحيد اهلل، ويقرره، واتضحت هلم املحجة، ومل يزل يف تلك البالد م

ويناضل عنه، ويقرر مذهب السلف، وما دلت عليه النصوص من الصفات العلية، 

واألسامء القدسية، ويرد ما يشبه به بعض أتباع اجلهمية، ومن عىل طريقتهم، حتى 

صار األمر يف هذه املسائل،؛ يف تلك البالد، أظهر منه يف غريها، وال ختفى 

يف قيام احلجة  -واحلالة هذه  -ة، حتى عىل العوام؛ فال إشكال النصوص واألدل

 وبلوغها، عىل من يف جهتكم من املبتدعة، والزنادقة الضالل.

وال جيادل يف هذه املسألة، ويشبه هبا، إال من غلب جانب اهلوى، ومال إىل 

 .[435-10/434].«املطامع الدنيوية، واشرتى بآيات اهلل ثمنا قليال، واهلل أعلم

 «عىل هذه الدعوة، والقيام هبا، وحتمل عداوة  ]أي إمام الدعوة[ فأعانه

نه، فعاضدوه  القريب والبعيد، وآواه ونرصه اإلمام حممد بن سعود، وأوالده، وإخوا

رمحهم اهلل، فثبتهم اهلل وقوى عزمهم. وبادأهم من بادأهم بالعداوة والقتال، وألبوا 

، فأظهرهم اهلل، وخذل مجيع من ناوأهم، عليهم، فام ثنى عزمهم وال تضعضعوا 

فدخل كافة أهل نجد واجلزيرة، من البادية واحلارضة، حتت واليتهم، والتزموا ما 

دعوا إليه، ودانوا به. ومل يوجد يف نجد من البادية واحلارضة، من مل يدخل يف هذا 

ئعه; بل شملتهم الدعوة اإلسالمية، والتزموا أحكام  اإلسالم، الدين، ومل يلتزم رشا

 وواجباته.

وأقاموا عىل ذلك مدة سنني، يف أمن وعافية، وعز ومتكني، وبنودهم ختفق 

رشقا وغربا، جنوبا وشامال، حتى دمههم ما دمههم، من احلوادث العظام، التي 
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أزعجت القلوب، وزلزلتهم من األوطان، عقوبة قدرية، سببها ارتكاب الذنوب 

 فه، سلط اهلل عليه من ال يعرفه.يعر واملعايص، ألن من عىص اهلل وهو

والفتنة التي حلت هبم، هي فتنة العساكر الرتكية، واملرصية، فانتثر نظام 

نه، وارحتلت الدولة اإلسالمية; وأعلن أهل النفاق  اإلسالم، وشتت أنصاره وأعوا

بنفاقهم، فرجع من رجع إىل دين آبائه، وإىل ما كان عليه سابقا من الرشك والكفر; 

ثبت عىل اإلسالم; وقام هبم من أمور اجلاهلية أشياء، ال خترج من ثبت  وثبت من

 .[10/450].«منهم عن اإلسالم

 باب تنوع أحوال خمالفي اإلمام

 « وقد ذكر شيخنا: اإلمام حممد بن عبد الوهاب، رمحه اهلل، أن الناس يف

 .[8/189].«أربعة عرش نوعا  زمانه تنوعت أحواهلم يف الدعوة اإلسالمية، 

 أصناف من خالف الدعوة

 « فمن حكمة الرب تعاىل: أنه ابتىل عباده املؤمنني، الذين يدعون الناس إىل

 من الدين، بثالثة أصناف من الناس، وكل صنف له أتباع: ملسو هيلع هللا ىلصما دعا إليه النبي 

وبغيا كاليهود، فإهنم أعداء ا حسدعرف احلق، فعاداه : من الصنف األول

وا باَِم أَنَْزَل اَّللَّ  ▬تعاىل: الرسول واملؤمنني، كام قال  ر  ْم أَْن يَْكف  ْوا بِِه أَنْف َسه  بِئَْساَم اْشرَتَ

َل اَّللَّ  ِمْن فَْضلِِه َعىَل َمْن َيَشاء  ِمْن ِعبَاِدِه فَبَاء وا بَِغَضٍب َعىَل َغَضٍب  َبْغيا  أَْن ي نَزِّ

ِهنيٌ  وَن احْلَقَّ ▬ل: وقا [90]سورة البقرة آية:  ♂َولِْلَكافِِريَن َعَذاٌب م  ْم َليَْكت م  َوإِنَّ َفِريقا  ِمنْه 

ونَ  ْم َيْعَلم   .[ 146]سورة البقرة آية:  ♂َوه 

الرؤساء، أهل األموال، الذين فتنتهم دنياهم وشهواهتم، ملا  الصنف الثاين:

يعلمون أن احلق يمنعهم من كثري مما أحبوه وألفوه من شهوات الغي، فلم يعبؤوا 
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 يقبلوا منه. بداعي احلق، ومل

الذين نشؤوا يف باطل، وجدوا عليه أسالفهم، يظنون أهنم  الصنف الثالث:

ْم حَيَْسب وَن أهَنَّ ْم ▬عىل حق، وهم عىل الباطل، فهؤالء مل يعرفوا إال ما نشؤوا عليه  َوه 

نْعا   ِْسن وَن ص   . [104]سورة الكهف آية:  ♂حي 

احلق، من زمن نوح إىل أن وكل هذه األصناف الثالثة وأتباعهم، هم أعداء 

تقوم الساعة، فأما الصنف األول: فقد عرفت ما قال اهلل فيهم. وأما الصنف الثاين: 

َِّن ▬فقد قال اهلل فيهم:  ْم َوَمْن أََضلُّ مِم َءه  َّاَم َيتَّبِع وَن أَْهَوا َفِإْن مَلْ يَْستَِجيب وا َلَك فَاْعَلْم أَن

دى  ِمنَ  ه  بَِغرْيِ ه  نيَ  اتَّبََع َهَوا
ِ ِ
َ ال هَيِْدي اْلَقْوَم الظَّامل  إِنَّ اَّللَّ

ِ
.  [50]سورة القصص آية:  ♂اَّللَّ

ء آية:  ♂َبْل َوَجْدَنا آَباَءنَا َكَذلَِك يَْفَعل ونَ ▬وقال عن الصنف الثالث:   .«[74]سورة الشعرا

[1/446-447]. 

 وجوب تصور حال من يتكلم عنه الشيخ أو أئمة الدعوة تصوراا 

 اصحيحا 

 « فقد قال شيخ اإلسالم ابن تيمية، رمحه -فيام تقدم  - حكم الرافضةوأما ،

اهلل، يف الصارم املسلول: ومن سب الصحابة أو أحدا  منهم، واقرتن بسبه أن 

جربئيل غلط يف الرسالة، فال شك يف كفره، بل ال شك يف كفر من توقف يف كفره. 

وأما من لعن أو  -إىل أن قال  -ف ومن قذف عائشة فيام برأها اهلل منه، كفر بال خال

قبح، يعني: الصحابة، ريض اهلل عنهم، ففيه اخلالف: هل يفسق أو يكفر؟ وتوقف 

 أمحد يف تكفريه، وقال: يعاقب وجيلد وحيبس، حتى يموت أو يتوب.

إال نفرا   ملسو هيلع هللا ىلصقال، رمحه اهلل: وأما من زعم أن الصحابة ارتدوا بعد موت النبي 

، فال ريب أيضا  يف كفر قائل ذلك، بل ال قليال  ال يبلغون بضعة  عرش، وأهنم فسقوا

 ريب يف كفر من مل يكّفره. انتهى كالمه، رمحه اهلل.
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فهذا حكم الرافضة يف األصل، وأما اآلن، فحاهلم أقبح وأشنع، ألهنم أضافوا 

: الغلو يف األولياء، والصاحلني من أهل البيت وغريهم، واعتقدوا فيهم إىل ذلك

رض، يف الشدة والرخاء، ويرون أن ذلك قربة تقرهبم إىل اهلل، ودين يدينون النفع وال

به؛ فمن توقف يف كفرهم واحلالة هذه، وارتاب فيه، فهو جاهل بحقيقة ما جاءت 

 .[8/450].«به الرسل، ونزلت به الكتب، فلرياجع دينه قبل حلول رمسه

و أن ما يقول به هبخمالفي الشيخ كانوا يقرون  بعضبيان أن 

مفضلني ما ت به الرسل ومع ذلك سبوه وحاربوه التوحيد الذي جاء

 عليه آباءهم عليه

 قال اإلمام يف معرض نصحه لبعضهم:

 « فيه من اجلهل، والغفلة، واإلعراض، عام خلقوا له ; وعرفت ما الناس

وعرفت ما هم عليه من دين اجلاهلية، وما معهم من الدين النبوي، وعرفت أهنم 

، عىل ألفاظ، وأفعال أدركوا عليها أسالفهم، نشأ عليها الصغري، وهرم بنوا دينهم

فانظر يا رجل، حالك، وحال أهل هذا الزمان؛ أخذوا دينهم عن  ..عليها الكبري.

آبائهم، ودانوا بالعرف، والعادة، وما جاز عند أهل الزمان، واملكان، دانوا به، وما 

زيزة، وال ترىض هلا باهلالك، ال، فال. فأنت وذاك، وإن كانت نفسك عليك ع

فالتفت ملا تضمنت أركان اإلسالم، من العلم والعمل، خصوصا الشهادتان، من 

 ...ملسو هيلع هللا ىلصالنفي، واإلثبات، وذلك ثابت من كالم اهلل، وكالم رسوله 

تعلم معنى ال إهل إال اهلل بدعة، فإن ..(1)ومع هذا يقول لكم شيطانكم

اسألهم: عام يسألون عنه يف القرب، هل استغربت ذلك مني، فأحرض عندك مجاعة، و

تراهم يعربون عنه لفظا وتعبريا؟ ! فكيف إذا طولبوا بالعلم والعمل؟ هذا ما أقول 

                                                             
 يقصد أحد خمالفي الدعوة.( 1)
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لك، فإن بان لك يشء ارتعت روعة صدق، عىل ما فاتك من العلم والعمل يف دين 

اإلسالم، أكرب من روعتك التي ذكرت يف رسالتك، من جتهيلنا مجاعتك ; ولكن 

فكيف بمن له من دين اإلسالم،  ملسو هيلع هللا ىلصق من أعرض عام جاء به رسول اهلل هذا ح

 قريب من أربعني سنة، يسب دين اهلل ورسوله، ويبغضه، ويصد عنه مهام أمكن؟!

فلام عجز عن التمرد يف دينه الباطل، وقيل له: أجب عن دينك، وجادل دونه، 

، ن اهلل ورسولهوانقطعت حجته، أقر أن هذا الذي عليه ابن عبد الوهاب، هو دي

عليه أهل حرمة؟ قال: هو دين اهلل ورسوله، كيف جيتمع هذا،  قيل له: فالذي

وهذا، يف قلب رجل واحد؟! فكيف بجامعات عديدة، بني الطائفتني من االختالف 

سنني عديدة، ما هو معروف؟ ! حتى إن كال منهم: شهر السيف دون دينه، واستمر 

-1/116]«صحة دينه، ويطعن يف دين اآلخر!احلرب مدة طويلة، وكل منهم يدعي 

 .[اإلمام 119

 « ال ينفع إال إذا لبس ثوب اإلخالص،أن ترك الرشك فإذا عرف اإلنسان 

وفهم اإلخالص فهام جيدا، وعرف ما عليه كثري من الناس من ظنهم أن اإلخالص 

كر وترك دعوة الصاحلني نقص هلم، كام قال النصارى: إن حممدا يشتم عيسى، ملا ذ

 أنه عبد اهلل ورسوله، ليس يعبد مع اهلل تعاىل.

فمن فهم هذا عرف غربة اإلسالم، خصوصا إن أحرض بقلبه، ما فعل الذين 

يدعون أهنم من العلامء، من معاداة أهل هذه املسألة، وتكفريهم من دان هبا، 

ز، وأمثاهلا، وفتواهم هل م وجاهدهم، مع عباد قبة أيب طالب، وأمثاهلا، وقبة الكوا

لنا، لرتكنا ما هم عليه، ويقولون: إهنم ينكرون دينكم. فال تعرف  بحل دمائنا، وأموا

هذه، والتي قبلها، إال بإحضارك يف ذهنك، ما علمت أهنم فعلوا مع أهل هذه 

املسألة، وما فعلوا مع املرشكني، فحينئذ تعرف أن دين اإلسالم، ليس بمجرد 
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وكذلك اليهود يعرفونه كام يعرفون أبناءهم؛ املعرفة، فإن إبليس وفرعون، يعرفونه، 

وإنام اإلسالم هو: العمل بذلك واحلب والبغض، وترك مواالة اآلباء واألبناء يف 

 ...هذا

فإذا تأملت إقرار من يدعي أنه من العلامء بالتوحيد، وأنه دين اهلل ورسوله، 

وصد  لكن من دخل فيه فهو من اخلوارج الذين حتل دماؤهم، ومن أبغضه وسبه

، وكذلك إقرارهم بالرشك، وقوهلم ليس عندنا قبة فهو الذي عىل احلق الناس عنه،

وأن من فارقهم، حل ماله نعبدها، بل جهادهم: اجلهاد املعروف، مع أهل القباب، 

 ودمه.

فإذا عرف اإلنسان هذه املسألة الثالثة كام ينبغي، وعرف أنه اجتمع يف قلبه ولو 

كالمهم أن التوحيد دين اهلل ورسوله، ولكن ال بد من يوما واحدا، أن قلبه قبل 

بغضه وعداوته، وأن ما عليه أهل القباب هو الرشك، ولكنهم هم السواد األعظم، 

وهم عىل احلق، وال يقول: إهنم يفعلون، فاجتامع هذه األضداد يف القلب، مع أهنا 

يعرفك باهلل، أبلغ من اجلنون، فهي من أعظم قدرة اهلل تعاىل، وهي من أعظم ما 

وبنفسك، فمن عرف نفسه، وعرف ربه، تم أمره، فكيف إذا علمت أن هذين 

 الضدين اجتمعا يف قلب صالح وحيوان وأمثاهلام أكثر من عرشين سنة؟.

بعة: أنك تعلم أن اهلل أنزل عىل رسوله  َوَلَقْد أ وِحَي إَِليَْك َوإىَِل ▬: ملسو هيلع هللا ىلصالرا

كْ  ينَ الَِّذيَن ِمْن َقبْلَِك َلئِْن أرَْشَ ونَنَّ ِمَن اخْلَارِسِ . مع [65]الزمر: ♂َت َليَْحبَطَنَّ َعَمل َك َوَلتَك 

أهنم راودوه، عىل قول كلمة، أو فعل مرة واحدة، ووعدوه أن ذلك يقودهم إىل 

اإلسالم، فقد ترى؛ بل إذا عرفت: أن أعظم أهل اإلخالص وأكثرهم حسنات، لو 

ريه هبا إىل اإلسالم، حبط عمله، وصار يقول كلمة الرشك، مع كراهيته هلا، ليقود غ

 من اخلارسين.
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وتكلم بامئة كلمة، ألجل جتارة، أو ألجل أنه حيج، فكيف بمن أظهر أنه منهم، 

 ..وأصحابه، حتى فتح اهلل مكة. ملسو هيلع هللا ىلصملا منع املوحدون من احلج، كام منعوا النبي 

فمن فرض اإليامن بام جاء به كله، ال تفريق فيه؛  ملسو هيلع هللا ىلصاخلامسة: أن الرسول 

آمن ببعض، وكفر ببعض، فهو كافر حقا، بل البد من اإليامن بالكتاب كله. فإذا 

عرفت أن من الناس من يصيل ويصوم، ويرتك كثريا من املحرمات، لكن ال يورثون 

ة، ويزعمون أن ذلك هو الذي ينبغي اتباعه، بل لو يورثها أحد عندهم، وخيلف  املرأ

عدة املرأة يف بيت زوجها، مع علمه بقول عادهتم، أنكرت قلوهبم ذلك، أو ينكر 

بَيِّنَةٍ ▬اهلل تعاىل:  ْجَن إاِلَّ أَْن َيأْتنَِي بَِفاِحَشٍة م  نَّ ِمْن ب ي وهِتِنَّ َوال خَيْر  وه  ِْرج  ]الطالق،  ♂ال خت 

ويزعم أن تركها يف بيت زوجها ال يصلح، وأن إخراجها عنه، هو الذي  [1من اآلية: 

ية بالسالم، مع معرفة أن اهلل رشعه، حبا لتحية اجلاهلية ملا ينبغي فعله، وأنكر التح

ألفها، فهذا يكفر، ألنه آمن ببعض وكفر ببعض، بخالف من عمل املعصية، أو ترك 

الفرض، مثل فعل الزنى، وترك بر الوالدين، مع اعرتافه أنه خمطئ، وأن أمر اهلل هو 

 الصواب.

ا، فإن عند الناس من هذا كثري، واعلم أين مثلت لك هبذه الثالث، لتحذو عليه

خيالف ما حد اهلل يف القرآن، وصار املعروف عندهم ما ألفوه عند أهليهم، ولو 

بخالف من يفعل يفعل أحد ما ذكر اهلل، ويرتك العادة، ألنكروا عليه، واستسفهوه، 

 .[اإلمام 124-1/120]«..أو يرتك، مع اعرتافه باخلطأ، وإيامنه بام ذكر اهلل

 « أي أن التوحيد هو دين الرسل وأن املسلم ملزم  أقر باملسألتنيمن فأما[

، ومن صدقه خرج من دينه، وحل دمه ومالهالتوحيد  ثم رصح أن من اتبعه يف به[

فهذا مع كونه أبلغ من  .خرج من دينه، وحل ماله ودمهيف إنذاره وأطاعه وانتذر، 

تقليبه للقلوب، كيف جيتمع اجلنون، فهو من أعظم آيات اهلل، وعجائب قدرته، عىل 
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يف قلب رجل يشهد أن التوحيد هو دين اهلل، ويعاديه، ويشهد أن الرشك هو الكفر 

ليه، ويذب عن أهله باللسان، والسنان، واملال. فإن عرف العبد أن هذا اجتمع  ويوا

 .[اإلمام 167-1/166] «!قلبه يوما واحدا فكيف عرش سنني؟ يف

 «عىل اخللق ومدحه، ال يتفوه به إال زنديق أو وصار العلم الذي فرضه اهلل 

جمنون! وصار من أنكره وعاداه وجد يف التحذير عنه، والنهي عنه، هو الفقيه 

 .[اإلمام 173/ 1]«العامل!!

 « الشبهة التي وضعها الشيطان، يف ترك القرآن، والسنة، واتباع اآلراء

ال يعرفهام إال املجتهد املطلق ;  واألهواء املتفرقة املختلفة، وهي: أن القرآن والسنة

واملجتهد هو: املوصوف بكذا وكذا، أوصافا لعلها ال توجد تامة يف أيب بكر وعمر؛ 

ومن فإن مل يكن اإلنسان كذلك، فليعرض عنهام فرضا حتام ال شك وال إشكال فيه. 

 .[1/174] «! !طلب اهلدى منهام فهو إما زنديق، وإما جمنون، ألجل صعوبة فهمها

 « ما هو أكرب، يكون صاحبه يف الدرك األسفل من النار، كنفاق فمن النفاق

عبد اهلل بن أيب، وغريه، مثل أن يظهر تكذيب الرسول، أو جحود بعض ما جاء به، 

أو بغضه، أو عدم اعتقاد وجوب اتباعه، أو املرسة بانخفاض دينه، أو املساءة 

دوا هلل ورسوله. وهذا القدر بظهور دينه، ونحو ذلك، مما ال يكون صاحبه إال ع

 .[اإلمام 1/190].«، وما زال بعده أكثر منه عىل عهدهملسو هيلع هللا ىلصموجود يف زمن الرسول 

واختلف معه غريه يف تكفري  (1)صفات من حكم عليهم الشيخ بالردة

 أعياهنم

هذا الصنف لن جتد يف أدبيات الشيخ الكالم عىل إعذارهم باجلهل  تنبيه:

ثم سبوه وحاربوه كام  ،سالم والتزموا به وأظهروا تعظيمهقروا باالهنم قد كانوا أأل
                                                             

 أكثر كالم الشيخ وأئمة الدعوة عنهم جتده يف املجلد العارش من الدرر السنية.( 1)
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 قدمته لك.

 «:ْفت  بأربع مسائل  اعلم: أين َعرَّ

 بيان التوحيد مع أنه مل يطرق آذان أكثر الناس. األوىل:

بيان الرشك، ولو كان يف كالم من ينتسب إىل العلم أو العبادة، من  الثانية:

عبادة، ولو زعم أهنم يريدون أهنم شفعاء عند دعوة غري اهلل، أو قصده بيشء من ال

اهلل، مع أن أكثر الناس يظن أن هذا من أفضل القربات، كام ذكرتم عن العلامء، أهنم 

 يذكرون أنه قد وقع يف زماهنم.

تكفري من بان له أن التوحيد هو دين اهلل ورسوله، ثم أبغضه ونفر  الثالثة:

من عرف الرشك، وأن رسول اهلل الناس عنه، وجاهد من صدق الرسول فيه، و

بعث بإنكاره، وأقر بذلك ليال وهنارا، ثم مدحه وحسنه للناس، وزعم أن  ملسو هيلع هللا ىلص

د األعظم.  أهله ال خيطئون، ألهنم السوا

ر بالظن وباملواالة، أو أكّفر اجلاهل الذي مل  وأما ما ذكر األعداء عني، أين أ َكفِّ

 نفري الناس عن دين اهلل ورسوله.تقم عليه احلجة، فهذا هبتان عظيم، يريدون به ت

األمر بقتال هؤالء خاصة، حتى ال تكون فتنة ويكون الدين كله هلل،  الرابعة:

فلام اشتهر عني هؤالء األربع، صدقني من يدعي أنه من العلامء يف مجيع البلدان، يف 

 .[113-10/112] .«ويف نفي الرشك، وردوا عيل التكفري والقتالالتوحيد، 

 «بن عبد الوهاب، إىل أمحد بن إبراهيم، هدانا اهلل وإياه. من حممد 

وبعد: ما ذكرت من مسألة التكفري، وقولك أبسط الكالم فيها، فلو بيننا 

اختالف، أمكنني أبسط الكالم أو أمتنع; وأما إذا اتفقنا عىل احلكم الرشعي، ال أنت 

كتبت إيل، وصار بمنكر الكالم الذي كتبت إليك، وال أنا بمنكر العبارات التي 
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 قواعد هامة جيب استصحابها االنتصار للدرر السنية

اخلالف يف أناس معينني أقروا أن التوحيد الذي ندعو إليه دين اهلل ورسوله، وأن 

 الذي ننهى عنه يف احلرمني، والبرصة، واألحساء، هو الرشك باهلل.

ولكن هؤالء املعينون، هل تركوا التوحيد بعد معرفته، وصدوا الناس عنه؟ أم 

من الرشك وأهله؟ فهذا ليس مرجعه إىل  فرحوا به وأحبوه، ودانوا به، وتربؤوا

 طالب العلم، مرجعه إىل علم اخلاص والعام.

مثال ذلك: إذا صح أن أهل األحساء والبرصة، يشهدون: أن التوحيد الذي 

تقول، دين اهلل ورسوله، وأن هذا املفعول عندهم يف األحياء واألموات، هو الرشك 

 خاصة. باهلل، ولكن أنكروا علينا التكفري والقتال

 (قبة الزبري)والرجال؛ هل أهل  واملرجع يف املسألة، إىل احلرض والبدو والنساء

تابوا من دينهم، وتبعوا ما أقروا به من التوحيد؟ أم هم عىل دينهم؟  (قبة الكواز)و 

 ولو يتكلم اإلنسان بالتوحيد، فسالمته عىل أخذ ماله؟

وزة، وأهل الزبري تابوا م ن دينهم، وعاَدْوا من مل فإن كنت تزعم: أن الكوا

 يتب، فتبعوا ما أقروا به، وعاَدْوا من خالفه، هذا مكابرة.

ر، أشد عداوة ومسبة للمؤمنني واملؤمنات، كام  وإن أقررتم: أهنم بعد اإلقرا

يعرفه اخلاص والعام، وصار الكالم يف اتباع املويس، وصالح بن عبد اهلل، هل هم 

وثان؟ بل أهل األوثان معهم، وهم حربة مع أهل التوحيد؟ أم هم مع أهل األ

ية؛ فالكالم يف هذا نحيله عىل اخلاص والعام.  العدو، وحاملو الرا

فأود أنك ترسع بالنفور، فتتوجه إىل اهلل، وتنظر نظر من يؤمن باجلنة واخللود 

فيها، ويؤمن بالنار واخللود فيها، وتسأله بقلب حارض أن هيديك الرصاط 

ا فيها: أن من أقر بالتوحيد كفر، وحل ماله ودمه، وقتل يف وقد رصحو ..املستقيم.

 .[77-10/75] ...احلل واحلرم
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شهادة البدو واحلرض، والنساء والرجال، أن هؤالء الذين يقولون: التوحيد 

دين اهلل ورسوله، ويبغضونه أكثر من بغض اليهود والنصارى، ويسبونه، ويصدون 

خالف ما عليه  الرشك، بالنفس واملال، الناس عنه، وجياهدون يف زواله وتثبيت

لُّه  ▬الرسل وأتباعهم، فإهنم جياهدون  ين  ك  تْنٌَة َويَك وَن الدِّ
َحتَّى ال تَك وَن فِ

 
ِ
َّ
ِ
 .[10/78].«♂َّلل

 « وأعظم وأطم: أنكم تعرفون أن البادية، قد كفروا بالكتاب كله، وتربؤوا

بعث، وفضلوا حكم من الدين كله، واستهزؤوا باحلرض الذين يصدقون بال

الطاغوت عىل رشيعة اهلل، واستهزؤوا هبا، مع إقرارهم بأن حممدا رسول اهلل، وأن 

؛ ومع هذا تنكرون عناداكتاب اهلل عند احلرض، لكن كذبوا وكفروا، واستهزؤوا، 

 .[10/82].«علينا كفرهم، وترصحون بأن من قال ال إهل إال اهلل ال يكفر

 «ورمحة اهلل وبركاته، سالم عليكم إىل اإلخوان: 

وبعد: ما ذكرتم من قول الشيخ: كل من جحد كذا وكذا، وقامت عليه احلجة، 

وأنكم شاكون يف هؤالء الطواغيت وأتباعهم، هل قامت عليهم احلجة؟ فهذا من 

العجب، كيف تشكون يف هذا وقد أوضحته لكم مرارا؟! فإن الذي مل تقم عليه 

، والذي نشأ ببادية بعيدة، أو يكون ذلك يف احلجة، هو الذي حديث عهد باإلسالم

 مسألة خفية، مثل الرصف والعطف، فال يكفر حتى يعرف.

وأما أصول الدين التي أوضحها اهلل وأحكمها يف كتابه، فإن حجة اهلل هو 

القرآن، فمن بلغه القرآن فقد بلغته احلجة؛ ولكن أصل اإلشكال، أنكم مل تفرقوا 

املسلمني، مل  احلجة، فإن أكثر الكفار واملنافقني منبني قيام احلجة، وبني فهم 

ْم َيْسَمع وَن ▬يفهموا حجة اهلل مع قيامها عليهم، كام قال تعاىل:  أَْم حَتَْسب  أَنَّ أَْكثََره 

ْم أََضلُّ َسبِيال   ْم إاِلَّ َكاأْلَنَْعاِم َبْل ه   .♂أَْو يَْعِقل وَن إِْن ه 
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قامت عليهم، وفهمهم إياها نوع آخر; وقيام احلجة نوع، وبلوغها نوع، وقد 

وكفرهم ببلوغها إياهم، وإن مل يفهموها. إن أشكل عليكم ذلك، فانظروا قوله 

 «رش قتىل حتت أديم السامء»وقوله:  «أينام لقيتموهم فاقتلوهم»يف اخلوارج:  ملسو هيلع هللا ىلص

مع كوهنم يف عرص الصحابة، وحيقر اإلنسان عمل الصحابة معهم، ومع إمجاع 

ي أخرجهم من الدين هو التشدد والغلو واالجتهاد؛ وهم يظنون أهنم الناس أن الذ

 يطيعون اهلل، وقد بلغتهم احلجة، ولكن مل يفهموها.

وكذلك قتل عيل ريض اهلل عنه الذين اعتقدوا فيه، وحتريقهم بالنار، مع كوهنم 

 تالميذ الصحابة، ومع عبادهتم وصالهتم وصيامهم، وهم يظنون أهنم عىل حق.

مجاع السلف: عىل تكفري غالة القدرية وغريهم، مع علمهم وشدة وكذلك إ

عبادهتم، وكوهنم حيسبون أهنم حيسنون صنعا؛ ومل يتوقف أحد من السلف يف 

تكفريهم ألجل كوهنم مل يفهموا، فإن هؤالء كلهم مل يفهموا. إذا علمتم ذلك، فإن 

اإلسالم،  هذا الذي أنتم فيه كفر: الناس يعبدون الطواغيت، ويعادون دين

 .[94-10/93] .«، لعلهم ما فهموا احلجة، كل هذا بني فيزعمون أنه ليس ردة

 «عىل هذه الدعوة، والقيام هبا، وحتمل عداوة  ]أي إمام الدعوة[ فأعانه

نه، فعاضدوه  القريب والبعيد، وآواه ونرصه اإلمام حممد بن سعود، وأوالده، وإخوا

. وبادأهم من بادأهم بالعداوة والقتال، وألبوا رمحهم اهلل، فثبتهم اهلل وقوى عزمهم

، فأظهرهم اهلل، وخذل مجيع من ناوأهم،  عليهم، فام ثنى عزمهم وال تضعضعوا

فدخل كافة أهل نجد واجلزيرة، من البادية واحلارضة، حتت واليتهم، والتزموا ما 

ل يف هذا دعوا إليه، ودانوا به. ومل يوجد يف نجد من البادية واحلارضة، من مل يدخ

ئعه; بل شملتهم الدعوة اإلسالمية، والتزموا أحكام اإلسالم،  الدين، ومل يلتزم رشا

 وواجباته.
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وأقاموا عىل ذلك مدة سنني، يف أمن وعافية، وعز ومتكني، وبنودهم ختفق 

رشقا وغربا، جنوبا وشامال، حتى دمههم ما دمههم، من احلوادث العظام، التي 

ن األوطان، عقوبة قدرية، سببها ارتكاب الذنوب أزعجت القلوب، وزلزلتهم م

 يعرفه، سلط اهلل عليه من ال يعرفه. واملعايص، ألن من عىص اهلل وهو

والفتنة التي حلت هبم، هي فتنة العساكر الرتكية، واملرصية، فانتثر نظام 

نه، وارحتلت الدولة اإلسالمية; وأعلن أهل النفاق  اإلسالم، وشتت أنصاره وأعوا

م، فرجع من رجع إىل دين آبائه، وإىل ما كان عليه سابقا من الرشك والكفر; بنفاقه

وثبت من ثبت عىل اإلسالم; وقام هبم من أمور اجلاهلية أشياء، ال خترج من ثبت 

 .[10/450].«منهم عن اإلسالم

 « ،وسئل أيضا: عن حكم الذي باع بيته بعد ما نزل، ثم خرج إىل البادية

 بة للدين وأهل الدين ويفعل أشياء من املكفرات؟ومع ذلك يصدر منه مس

فأجاب: إذا كان هبذه الصفة، فهو مرتد قد خرج من اإلسالم، وال ينفعه ما 

نه، وسامع النصائح، واملواعظ، وسامع القرآن من  فعله أوال، ألن إقامته عند إخوا

أعظم قيام احلجة عليه، ألنه عرف ثم أنكر. وقد كان سابقا من مجلة 

 .[10/452]«..نياملسلم

 « وزينه هلم؟ فكيف بمن أمر بقتل أعاهنم عىل رشكهمفكيف بمن ،

 .[10/9] «املوحدين، وحثهم عىل لزوم دينهم؟

 « مبغضون هلذا الدين، جمتهدون يف تنفري الناس عنه، والكذب والبهتان عىل

 .[10/36].«أهله

 «د إال مسألة ولو كان األمر عىل زعمك، بطل كالم العلامء يف حكم املرت

نيا، أو  واحدة، وهي: الذي يرصح بتكذيب الرسول، وينتقل هيوديا، أو نرصا
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 .[10/41]«جموسيا ونحوهم، هذا هو الكفر عندك، يا ويلك!

 « مثل سب أيب جهل، أنه ال يكفر بعدما شهد به ملسو هيلع هللا ىلصوسب دين الرسول ،

 .[10/63].(1)«بعينه

 « باتباع املرشكني، من غري وتربأت من ملة إبراهيم، وأشهدهتم عىل نفسك

ه، لكن خوفا ومداراة  .[10/64].«إكرا

 « فإذا أحكمت املسألة، وعرفت أن غالب من عندكم سمع اآليات، وسمع

كالم أهل العلم من املتقدمني واملتأخرين، وأقر به، وقال: أشهد أن هذا هو احلق، 

احلق، ويرصح  ونعرفه قبل ابن عبد الوهاب، ثم بعد ذلك يرصح بمسبة ما شهد أنه

 بحسن الرشك واتباعه، وعدم الرباءة من أهله.

فتفكر، هل هذه مسألة مشكلة؟ أو مسألة الردة الرصحية؟ التي ذكرها أهل 

العلم يف الردة؟ ولكن العجب من دالئلك التي ذكرت، كأهنا أتت ممن ال يسمع وال 

 .[10/65] .«يبرص

 «يكفر، ولو أظهر عبادة وإن كنت تزعم أن اإلنسان إذا أظهر اإلسالم ال 

األوثان، وزعم أهنا الدين، وأظهر سب دين األنبياء وسامه دين أهل العارض، 

 .[10/66]...(2)«من أخلص هلل الدين، وإحراقه، وحل ماله وأفتى بقتل

 « فكيف إذا جحد اإلنسان شيئا من أركان اإلسالم كفر، ولو عمل بكل ما

الذي هو دين الرسل، من نوح إىل حممد ، واذا جحد التوحيد ملسو هيلع هللا ىلصجاء به الرسول 

 .[10/106] «، ال يكفر ألنه يقول ال إهل إال اهلل، أو ألنه يفعل كذا وكذا؟!ملسو هيلع هللا ىلص

 « تكفري من بان له أن التوحيد هو دين اهلل ورسوله، ثم أبغضه ونفر الناس

                                                             
 يريد: هل ثمة إشكال يف تكفري هذا بعينه.( 1)

 ثم رد الشيخ كالمه.( 2)
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بعث  ملسو هيلع هللا ىلصعنه، وجاهد من صدق الرسول فيه، ومن عرف الرشك، وأن رسول اهلل 

بذلك ليال وهنارا، ثم مدحه وحسنه للناس، وزعم أن أهله ال  بإنكاره، وأقر

 .[10/112] .«خيطئون، ألهنم السواد األعظم

 :[ومع ذلك يقول اإلمام يف معرض الكالم عىل هؤالء املرتدين]

 « ولكن من أظهر اإلسالم وظننا أنه أتى بناقض، ال نكفره بالظن، ألن

ال نعرف منه الكفر، بسبب ناقض ذكر  اليقني ال يرفعه الظن; وكذلك ال نكفر من

عنه، ونحن مل نتحققه; وما قررتم هو الصواب الذي جيب عىل كل مسلم اعتقاده 

 .[10/112] .«والتزامه

 « :ر بالظن وباملواالة، أو وقال اإلمام وأما ما ذكر األعداء عني، أين أ َكفِّ

يدون به تنفري الناس عن أكّفر اجلاهل الذي مل تقم عليه احلجة، فهذا هبتان عظيم، ير

 .[10/113].«دين اهلل ورسوله

 « فكيف بمن سب دين اهلل الذي بعث به مجيع أنبيائه؟ مع إقراره ومعرفته

به، ومدح دين املرشكني، الذي بعث اهلل األنبياء بإنكاره، ودعا الناس إليه، مع 

 .[10/120].«معرفته

 « [وقال بعد أن نقل كالما من اإلقناع ورشحه]: 

فتأمل كالمه فيمن ترك الصالة كسال، من غري جحود، أن يستتاب، فإن تاب 

. وتأمل كالمه يف أهل البلد، إذا تركوا األذان واإلقامة، وصالة  وإال قتل كافرا

العيد: أهنم يقاتلون بمجرد ترك ذلك; فهذا كالم املالكية، وهذا كالم الشافعية، 

  ذكرناه.وهذا كالم احلنابلة، الكل منهم قد رصح بام

ئع اإلسالم، إال أهنم تركوا األذان، أو  فإذا كانوا مرصحني بقتال من التزم رشا
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تركوا صالة اجلامعة، أو تركوا صالة العيد، فكيف بمن ترك الصالة رأسا؟ 

ئع،  كالبوادي الذين ال يصلون، وال يزكون، وال يصومون، بل ينكرون الرشا

عليهم، إال من شاء اهلل وهم القليل،  وينكرون البعث بعد املوت؛ هذا هو الغالب

 وإال فأكثرهم ليس معهم من اإلسالم، إال أهنم يقولون ال إهل إال اهلل.

ومع هذا جيادل عنهم علامء مكة املرشفة، ويقولون: إهنم مسلمون، وإن 

دماءهم وأمواهلم حرام بحرمة اإلسالم، وإن مل يصلوا ومل يزكوا، ومل يصوموا، إال 

َفاْقت ل وا ▬ إهل إال اهلل، وهل هذا إال رد عىل اهلل تعاىل حيث قال: أهنم يقولون ال

لَّ َمْرَصٍد َفإِْن َتاب وا  وا هَل ْم ك  ْم َواْقع د  وه  ْم َواْحرص   وه  ذ  ْم َوخ  كنَِي َحيْث  َوَجْدمت  وه  امْل رْشِ

مْ  َكاَة َفَخلُّوا َسبِيَله  ا الزَّ الَة َوآتَو  وا الصَّ  .♂َوأََقام 

قولون: خيىل سبيلهم، وإن مل يصلوا، ومل يزكوا، ويف الصحيحني عن وهؤالء ي

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ال إهل إال اهلل، وأن »أنه قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

حممدا رسول اهلل، ويقيموا الصالة، ويؤتوا الزكاة؛ فإن فعلوا ذلك عصموا مني 

 .«دماءهم وأمواهلم، إال بحق اإلسالم

من قال ال إهل إال اهلل، عصم دمه وماله، وإن مل يصل ومل وهؤالء يقولون: 

ونَ ▬يزك.  سنة  . فهذا كتاب اهلل، وهذه ♂َكَذلَِك َيطْبَع  اَّللَّ  َعىَل ق ل وِب الَِّذيَن ال يَْعَلم 

 رسوله، وهذا إمجاع الصحابة، عىل قتل من ترك الصالة، أو منع الزكاة.

واهلل ألقاتلن من فرق بني الصالة »قال صديق األمة، أبو بكر ريض اهلل عنه: 

، ويف رواية: ملسو هيلع هللا ىلصوالزكاة، واهلل لو منعوين عقاال، كانوا يؤدونه إىل رسول اهلل 

 .«عناقا، لقاتلتهم عىل منعها

: أمجع العلامء عىل أن كل (اإلقناع)وهذا أيضا إمجاع العلامء. قال يف رشح 

ئع اإلسالم، فإنه جيب قت اهلا، حتى يكون الدين كله طائفة ممتنعة، عن رشيعة من رشا
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 .[330-10/329] .«هلل، كاملحاربني وأوىل، انتهى

 باب أهل الردة كانوا صنفني

 « ،أهل الردة كانوا إذ ذاك صنفني: صنف ارتدوا عن الدين، ونابذوا امللة

وعادوا لكفرهم، وهم الذين عنى أبو هريرة بقوله وكفر من كفر من العرب. 

الصالة، وأنكروا فرض الزكاة، ووجوب أدائها إىل والصنف اآلخر: فرقوا بني 

 اإلمام.

وقد كان يف ضمن هؤالء املانعني للزكاة، من كان يسمح بالزكاة وال يمنعها، 

إال أن رؤساءهم صدوهم عن ذلك الرأي، وقبضوا عىل أيدهيم يف ذلك، كبني 

هم مالك بن يربوع، فإهنم مجعوا صدقاهتم، وأرادوا أن يبعثوا هبا إىل أيب بكر، فمنع

 نويرة من ذلك، وفرقها فيهم.

ويف أمر هؤالء عرض اخلالف، ووقعت الشبهة لعمر ريض اهلل عنه، فراجع أبا 

أمرت أن أقاتل الناس » :ملسو هيلع هللا ىلصبكر ريض اهلل عنه وناظره، واحتج عليه بقول النبي 

: ال إهل إال اهلل؛ فمن قاهلا فقد عصم نفسه وماله فكان هذا من عمر  «حتى يقولوا

ئطه.ريض   اهلل عنه تعلقا بظاهر الكالم، قبل أن ينظر يف آخره، ويتأمل رشا

فقال أبو بكر: الزكاة حق املال; يريد أن القضية التي قد تضمنت عصمة دمه 

ئطها، واحلكم املتعلق برشطني، ال حيصل بأحدمها واآلخر  وماله، معلقة بإيفاء رشا

يف ذلك من قوله دليل عىل أن معدوم، ثم قاسه بالصالة، ورد الزكاة إليها، وكان 

قتال املمتنع من الصالة، كان إمجاعا من الصحابة ريض اهلل عنهم، ولذلك ردوا 

 املختلف فيه إىل املتفق عليه.

به، تابعه عىل قتال  فلام استقر صحة رأي أيب بكر ريض اهلل عنه وبان لعمر صوا
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للقتال عرفت أنه  فلام رأيت اهلل قد رشح صدر أيب بكر»القوم، وهو معنى قوله: 

يريد انرشاح صدره باحلجة، التي أدىل هبا، والربهان الذي أقامه، نصا  .«احلق

 .[313-10/312].«وداللة. انتهى

 باب يف إطالق املسميات ويراد هبا أن له احلكم ال احلقيقة

ءة يف مسائل التكفري يف الدرر  من أهم القواعد التي ينبغي استصحاهبا عند القرا

ن بعض أئمة الدعوة إذا كانوا يف صدد احلديث عن األحكام التي ترتتب عىل السنية: أ

أفعال طائفة ما فإهنم قد يطلقون عىل هذه الطائفة مسمى الكفر ويريدون احلكم ال 

ال أهنم  -(1)يف القتال مثال– احلقيقة، بمعنى أن هذه الطائفة تعامل معاملة الكفار

 يكفرون أعياهنم حقيقة .

 قل يف قاعدة ال يلزم من القتال تكفري ما يبني هذا األمر:وقد تقدم الن

 «ووضحت له املحجة، وقامت عليه وال نكفر إال من بلغته دعوتنا للحق ،

احلجة، وأرص مستكربا معاندا، كغالب من نقاتلهم اليوم، يرصون عىل ذلك 

 .الواجبات، ويتظاهرون بأفعال الكبائر واملحرمات اإلرشاك، ويمتنعون من فعل

وغري الغالب إنام نقاتله ملنارصته من هذه حاله، ورضاه به، ولتكثري سواد من 

 .[235-1/234].«ذكر، والتأليب معه، فله حينئذ حكمه يف قتاله

فغري الغالب هؤالء إذا أطلق بعض أئمة الدعوة عليهم )بالنوع( أهنم مرشكون 

 .أو كفار إنام يريدون أهنم يلحقون بحكم املرشكني يف القتال

 : بقولههذه القضية اهلامة إىل شيخ اإلسالم ابن تيمية  أشاروقد 

 « يكتم إيامنه من ال يعلم  مؤمن يف الباطنوقد يكون يف بالد الكفر من هو

                                                             
 اعدة: هل يلزم من القتال تكفري.راجع النقل املذكور يف ق( 1)
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املسلمون حاله، إذا قاتلوا الكفار، فيقتلونه وال يغسل وال يصىل عليه ويدفن مع 

 .(1)«املرشكني، وهو يف اآلخرة من املؤمنني أهل اجلنة

قد حيكم بأن أهل هذه القرية كفار، وقدمنا كذلك نقوالت هامة يف قاعدة: 

د:  ، توضح هذه حكمهم حكم الكفار، وال حيكم بأن كل فرد منهم كافر بعينهوي را

 املسألة بجالء فراجعها.

اإلمساك عن تسمية املتلبس  قاعدةنص من كالم أئمة الدرر السنية عىل وهذا 

إذا كان يف سياق التحذير من أفعاهلم أو –اسم اإليامن ب راكفالو اق فسال بأعامل

 :مع إقرارهم بأن أصل اإليامن قد يكون باقيا للمعينني -ترتيب اآلثار عليها

 « :؟ فاجلواب: إن الكفر ضد أصل أليس ضد اإليامن الكفرفإن قيل

لذي اإليامن، ألن لإليامن أصال وفروعا، فال يثبت الكفر حتى يزول أصل اإليامن، ا

 هو ضد الكفر.

أزال عنه اسم اإليامن، هل بقي معه من  ملسو هيلع هللا ىلصفإن قيل: الذي زعمتم أن النبي 

 اإليامن يشء؟ قيل: نعم. أصله ثابت، ولوال ذلك لكفر.

فإن قيل: كيف أمسكتم عن اسم اإليامن أن تسموا به الفاسق، وأنتم تزعمون 

ن اهلل ورسوله، ومجاهري ألأن أصل اإليامن معه، وهو التصديق باهلل ورسوله؟ قلنا: 

، فيسمون الزاين فاسقا، علمت عليها من األسامء املسلمني، يسمون األشياء بام

والقاذف فاسقا، وشارب اخلمر فاسقا، ومل يسموا واحدا من هؤالء تقيا، وال ورعا 

; وقد أمجع املسلمون أن فيه أصل التقوى والورع، وذلك أنه يتقي أن يكفر، أو 

لك يتقي أن يرتك الغسل من اجلنابة والصالة، ويتقي أن يأيت أمه، يرشك باهلل، وكذ

 فهو يف مجيع ذلك متق.

                                                             
 .8/433درء التعارض ( 1)
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وقد أمجع املسلمون من املوافقني واملخالفني أنه ال يسمى تقيا وال ورعا إذا 

كان يأيت بالفجور، مع أن أصل التقوى والورع باق. انتهى ; يريد باق من ادعائه 

رم، ثم ال يسمونه متقيا، وال ورعا، مع إتيانه بعض األصل، كتورعه عن إتيان املحا

، مع علمهم أنه قد اتقى بعض التقوى والورع،  الكبائر، بل يسمونه فاسقا، وفاجرا

فمنعهم من ذلك أن اسم التقى اسم ثناء وتزكية، وأن اهلل قد أوجب عليه املغفرة 

ن كان يف قلبه أصل واجلنة; قالوا: فلذلك ال نسميه مؤمنا ونسميه فاسقا، وزانيا، وإ

اسم اإليامن، ألن اإليامن أصل أثنى اهلل به عىل املؤمنني، وزكاهم به، وأوجب هلم 

 اجلنة.

: ولو كان أحد من املسلمني املوحدين  ثم قال: مسلم، ومل يقل: مؤمن ; قالوا

يستحق أن ال يكون يف قلبه إيامن وإسالم، كان أحق الناس به أهل النار، الذين 

أخرجوا من النار من كان يف »أن اهلل يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص، ألنه صح عن النبي خيرجون منها

فثبت أن رش املسلمني يف قلبه إيامن. وملا وجدنا األمة  «قلبه مثقال ذرة من إيامن

حتكم باألحكام التي ألزمها اهلل املسلمني، وال يكفروهنم، وال يشهدون هلم باجلنة، 

مني، وأهنم ال يستحقون أن يسموا ثبت أهنم مسلمون، جتري عليهم أحكام املسل

مؤمنني، إذا كان اإلسالم مثبتا للملة التي خيرج هبا املسلم من مجيع امللل، ويزول 

 .[204-1/203] .«عنه اسم الكفر، ويثبت له أحكام املسلمني

نصوصا من الدرر السنية فكان  ونيسوقباب هب أن غالة التكفري 

 ؟ماذا

ياق اهتام الدرر السنية وأئمتها باخللل يف من أعجب احلجج التي تسمعها يف س

 أبواب التكفري: أن مجاعات التكفري تستدل بأقواهلم عىل أفكارها وأفعاهلا!

وهذا مسلك عجيب، وأعجب منه أن يصدر من متخصص يف العلم الرشعي، 
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فإنه مما ال خيفى عىل عاقل أن اخللل يف أبواب التكفري قد ظهر يف األمة قبل ظهور 

لنجدية بمئات السنني وأن أدبياهتم واستدالالهتم مملوءة بقال اهلل قال الدعوة ا

 مها املرجع الفكري هلذه اجلامعات؟!رسوله، فهل القرآن والسنة 

، فهل كانت مجاعات  ثم إننا لو قدرنا أن الدرر السنية مل توجد، وأئمتها مل خيلقوا

 التكفري ستنتهي؟!

رر السنية وفهمها عىل وجهها ثم فالواجب عىل املنصف النظر يف نصوص الد

ء هبا هل هو يف موضعه،  أم أهنم حرفوا نصوصها  التأمل يف استدالل أهل األهوا

 -نة وكالم السلف وكثري من العلامءكام فعلوا بنصوص القرآن والس-ولووا أعناقها 

 فنسبوا ألئمة الدعوة ما مل خيطر هلم ببال.

ا عزيزا  عن إمام   الدعوة حول هذه القضية اهلامة:وقد اخرتت لك هنا نصًّ

 «  من الكتاب  ملسو هيلع هللا ىلصما أنزل اهلل عىل رسوله  علمِ  وقد تبني أن الواجب طلب

واحلكمة، ومعرفة ما أراد بذلك، كام كان عليه الصحابة، والتابعون، ومن سلك 

فكل ما حيتاج إليه الناس، فقد بينه اهلل ورسوله، بيانا شافيا كافيا، فكيف  ،سبيلهم

 حيد، واإليامن؟أصول التو

ثم إذا عرف ما بينه الرسول، نظر يف أقوال الناس وما أرادوا هبا، فعرضت عىل  

الكتاب والسنة، والعقل الرصيح الذي هو موافق للرسول، فإنه امليزان مع الكتاب، 

 فهذا سبيل اهلدى.

بآراء رجال تبدع بدعة وأما سبيل الضالل والبدع واجلهل، فعكسه أن 

جتعل ما جاء به الرسول تبعا هلا، وحترف ألفاظه وتأويله عىل وفق ما  وتأويالهتم، ثم

أصلوه؛ وهؤالء جتدهم يف نفس األمر ال يعتمدون عىل ما جاء به الرسول، وال 

يتلقون منه اهلدى، ولكن ما وافقهم منه قبلوه، وجعلوه حجة ال عمدة، وما خالفهم 
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فوضوه، كالذين ال يعلمون منه تأولوه، كالذين حيرفون الكلم عن مواضعه، أو 

 الكتاب إال أماين.

وكثري منهم إنام ينظر يف تفسري القرآن واحلديث فيام يقوله موافقة عىل املذهب; 

وكثري منهم مل يكن عمدهتم يف نفس األمر اتباع نص أصال، كالذين ذكرهم اهلل من 

ن ظن صدق اليهود الذين يفرتون عىل اهلل الكذب، وهم يعلمون; ثم جاء من بعدهم م

َوإِنَّ الَِّذيَن أ وِرث وا اْلِكتَاَب ِمْن ▬ما افرتى أوَلك، وهم يف شك منهم، كام قال تعاىل: 

ِريٍب   .[اإلمام 16-2/15]. «[14]سورة الشورى آية:  ♂بَْعِدِهْم َلِفي َشكٍّ ِمنْه  م 

أن يكون كذلك  ال يلزم من إطالق النفاق أو الكفر عىل أحد ظاهراا 

 باطناا 

 «غي أن يعرف: أنه ال تالزم بني إطالق النفاق عليه ظاهرا ، وبني كونه ينب

منافقا  باطنا ; فإذا فعل عالمات النفاق، جاز تسميته منافقا  ملن أراد أن يسميه بذلك، 

وإن مل يكن منافقا  يف نفس األمر، ألن بعض هذه األمور قد يفعلها اإلنسان خمطئا  ال 

كونه منافقا ، فمن أطلق عليه النفاق مل ينكر عليه،  علم عنده، أو لقصد خيرج به عن

عىل أسيد بن حضري تسميته سعدا  منافقا ، مع أنه ليس  ملسو هيلع هللا ىلصكام مل ينكر النبي 

بمنافق، ومن سكت مل ينكر عليه، بخالف املذبذب الذي ليس مع املسلمني، وال 

 مع املرشكني، فإنه ال يكون إال منافقا .

نفاق عىل املسلم باهلوى والعصبية، أو لكونه واعلم: أنه ال جيوز إطالق ال

يشاحن رجال  يف أمر دنيا، أو يبغضه لذلك، أو لكونه خيالف يف بعض األمور، التي 

ال يزال الناس فيها خمتلفني؛ فليحذر اإلنسان أشد احلذر، فإنه قد صح يف ذلك 

ما  كقتله؛ وإنام جيوز من ذلك فيمن رمى مؤمنا  بكفر فهو ملسو هيلع هللا ىلصاحلديث عن النبي 

كانت العالمات مطردة يف النفاق، كالعالمات التي ذكرنا وأشباهها، بخالف مثل 
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الكذبة والفجرة ونحو ذلك، وكان قصد اإلنسان ونيته إعالء كلمة اهلل، ونرص 

 .[اإلمام 8/165] .«دينه

 باب أن اإللزام كان عىل من هم حتت واليته

 « القرى والنواحي، فيام وكذلك قام بالنكري عىل أجالف البوادي، وأمراء

يتجارسون عليه ويفعلونه من قطع السبيل، وسفك الدماء، وهنب األموال املعصومة، 

، من عليه الوالية والتزمه كل من كانتحتى ظهر العدل واستقر، وفشا الدين واستمر، 

 البالد النجدية وغريها، واحلمد هلل عىل ذلك ; والتذكري هبذا يدخل فيام امتن اهلل به عىل

 .[1/462].«املؤمنني، وذكرهم به من بعث األنبياء والرسل

معرفة حال املجتمع النجدي قبل مرحلة اإلمام حممد بن عبد 

 الوهاب وأئمة الدعوة

ة وتراث أئمة الدعوة من أهم ما جيب استصحابه ملن رام النظر يف الدرر السني

مية عامة واملجتمع إنصاف واعتبار = التأمل يف حال املجتمعات اإلسال النجدية نظر

احلال مد بن عبد الوهاب، ثم مقارنة ذلك بالنجدي خاصة يف مرحلة ما قبل اإلمام حم

التي آلت إليها هذه املجتمعات يف مرحلة ما بعد حممد بن عبد الوهاب إىل زماننا 

 هذا.

 صدد الدفاع عن يفوهو وقد أشار إىل هذه القاعدة اإلمام األلباين رمحه اهلل 

حممد بن : (1)عوته من خالل النظر يف آثار هذه الدعوة املباركة حيث قالاإلمام ود

 :ألنه كام قيل ؛عبد الوهاب هو جمدد لدعوة التوحيد وهذا أمر ال يمكن إنكاره أبدا  

 ثارنـــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــدل علينــــــــــــــــــــاآهـــــــــــــــــــذه 

 

 

 فــــــــــــــــــانظرو بعـــــــــــــــــــدنا إىل األثـــــــــــــــــــار 

 
                                                             

 (.2/270جامع تراث األلباين يف املنهج )( 1)
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 :ذلك وقد انتقيت هنا بعض املواضع من الدرر السنية التي توضح شيئا  من

 «بينت هلم كالم اهلل،  ومن أعجب ما جرى من الرؤساء املخالفني: أين ملا

ِم  الَْوِسيلََة ▬وما ذكر أهل التفسري يف قوله تعاىل:  وَن َيبْتَغ وَن إىَِل َرهبِّ أ وََلَِك الَِّذيَن يَْدع 

ء آية: اآلية  ♂أهَيُّ ْم أَْقَرب   ول وَن َهؤ  ▬. وقوله: [57]سورة اإلرسا  َويَق 
ِ
نَا ِعنَْد اَّللَّ َفَعاؤ   ش 

ِ
  ♂الء

ْلَفى▬وقوله:  [18]سورة يونس آية:   ز 
ِ
ب وَنا إىَِل اَّللَّ ْم إاِلَّ لِي َقرِّ ه  وما  [3]سورة الزمر آية:  ♂َما َنْعب د 

ْن َيْملِك  ▬ذكر اهلل من إقرار الكفار يف قوله:   َواألَْرِض أَمَّ
ِ
اَمء ْم ِمَن السَّ ق ك  ق ْل َمْن َيْرز 

: القرآن ال جيوز العمل  . وغري ذلك، [31]سورة يونس آية: اآلية   ♂ْمَع َواألَبَْصارَ السَّ  قالوا

به لنا، وال مثالنا، وال بكالم الرسول، وال بكالم املتقدمني، وال نطيع إال ما ذكره 

 .[اإلمام 1/82].«املتأخرون

 «إذا ن هذا األمر، الذي أنكروا عيل، وأبغضوين، وعادوين من أجله، إ

سألوا عنه كل عامل يف الشام، واليمن، أو غريهم، يقول: هذا هو احلق، وهو دين اهلل 

يف مكاين، ألجل أن الدولة ما يرضون; وابن عبد أظهره ورسوله، ولكن ما أقدر 

، ألن احلاكم يف بلده ما أنكره، بل ملا عرف احلق اتبعه. هذا كالم أظهرهالوهاب 

 .[اإلمام 1/90] .«العلامء، وأظنه وصلك كالمهم

 « ولكن يكره من يستقبل القبلة، يقر هبذا ملسو هيلع هللا ىلصفلو أن رجال من أمة حممد ،

 1/93].«وحيب من يستقبل مطلع الشمس، أتظنون أن هذا مسلم؟ وهذا ما نحن فيه

 .[اإلمام

 « ،إذا كان كل مطوع مقرا بالتوحيد، والرشك; فاجعلوا التوحيد مثل القبلة

ل املرشق; مع أن هذا أعظم من القبلة; وأنا أنصحكم واجعلوا الرشك مثل استقبا

هلل، وأنخاكم  ال تضيعوا حظكم من اهلل، وحتبوا دين النصارى عىل دين نبيكم، فام 

اهلل، وهو يعلم من قلبه أنه عرف أن التوحيد دينه، ودين رسوله، بمن واجه ظنكم 
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به، وحيب من وهو يبغضه، ويبغض من اتبعه، ويعرف أن دعوة غريه هو الرشك، وحي

اتبعه؟ أتظنون أن اهلل يغفر هلذا؟! والنصيحة ملن خاف عذاب اآلخرة، وأما القلب 

 .[اإلمام 1/93]. «اخلايل من ذلك، فال حيلة فيه

 « قد اشتدت غربة اإلسالم يف تلك األزمانكان أهل عرصه ومرصه ،

عىل األكثرين  بينهم، وعفت آثار الدين لدهيم، واهندمت قواعد امللة احلنيفية وغلب

ما كان عليه أهل اجلاهلية، وانطمست أعالم الرشيعة يف ذلك الزمان، وغلب اجلهل 

والتقليد واإلعراض عن السنة والقرآن، وشب الصغري وهو ال يعرف من الدين إال 

ما كان عليه أهل تلك البلدان، وهرم الكبري عىل ما تلقاه عن اآلباء واألجداد، 

ونصوص التنْزيل وأصول السنة فيام بينهم مدروسة،  وأعالم الرشيعة مطموسة،

وطريقة اآلباء واألسالف مرفوعة األعالم، وأحاديث الكهان والطواغيت مقبولة 

غري مردودة، وال مدفوعة، قد خلعوا ربقة التوحيد والدين، وجدوا واجتهدوا يف 

األصنام االستغاثة، والتعلق عىل غري اهلل، من األولياء والصاحلني، واألوثان و

 والشياطني.

وعلامؤهم ورؤساؤهم، عىل ذلك مقبلون، ومن بحره األجاج شاربون، وبه 

راضون، وإليه مدى الزمان داعون، قد أعشتهم العوائد واملألوفات، وحبستهم 

الشهوات واإلرادات، عن االرتفاع إىل طلب اهلدى من النصوص املحكامت، 

املختلقة،  ار املوضوعات، واحلكاياتواآليات البينات، حيتجون بام رأوه من اآلث

واملنامات، كام يفعله أهل اجلاهلية وغرب الفرتات. وكثري منهم يعتقد النفع والرض يف 

َ ▬األحجار واجلامدات، ويتربكون باآلثار والقبور يف مجيع األوقات:  وا اَّللَّ َنس 

ونَ  م  اْلَفاِسق  ْم أ وََلَِك ه  ْم أَنْف َسه   الَِّذي َخلََق ▬ [19رش آية: ]سورة احل ♂َفأَنَْساه 
ِ
َّ
ِ
احْلَْمد  َّلل

ِْم َيْعِدل ونَ  وا بَِرهبِّ اَمَواِت َواألَْرَض َوَجَعَل الظُّل اَمِت َوالنُّوَر ث مَّ الَِّذيَن َكَفر  ]سورة  ♂السَّ

َ اْلَفَواِحَش َما ظََهَر ِمنَْها َوَما بَطََن َوا▬ [1األنعام آية:  َم َريبِّ ثَْم َواْلبَْغَي بَِغرْيِ ق ْل إِنَّاَم َحرَّ أْلِ
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ونَ   َما ال َتْعَلم 
ِ
ول وا َعىَل اَّللَّ لْطَانا  َوأَْن َتق  ْل بِِه س   َما مَلْ ي نَزِّ

ِ
وا بِاَّللَّ ك  ]سورة  ♂احْلَقِّ َوأَْن ت رْشِ

 . [33األعراف آية: 

فأما بالد نجد فقد بالغ الشيطان يف كيدهم وجد، وكانوا ينتابون قرب زيد بن 

بفصيح اخلطاب، ويزعمون أنه يقيض هلم احلوائج،  ورهبا   ويدعونه رغبا   اخلطاب،

ر بن  ويرونه من أكرب الوسائل والوالئج، وكذلك عند قرب يزعمون أنه قرب رضا

 األزور، وذلك كذب ظاهر، وهبتان مزور.

ينتابه النساء والرجال، ويفعلون عنده أقبح  -فحال  -وكذلك عندهم: نخل 

ذا تأخر عنها الزواج، ومل ترغب فيها األزواج، تذهب إليه، فتضمه الفعال. واملرأة إ

بيدها، وتدعوه برجاء وابتهال، وتقول: يا فحل الفحول، أريد زوجا قبل احلول. 

وشجرة عندهم تسمى: الطرفية، أغراهم الشيطان هبا، وأوحى إليهم التعلق عليها، 

 لولد يسلم من السوء.وأهنا ترجى منها الربكة، ويعلقون عليها اخلرق، لعل ا

ويف أسفل بلدة الدرعية مغارة يف اجلبل، يزعمون أهنا انفلقت من اجلبل، 

ة تسمى: بنت األمري، أراد بعض الناس أن يظلمها ويضري، فانفلق هلا الغار،  المرأ

ومل يكن له عليها اقتدار، كانوا يرسلون إىل هذا املكان من اللحم واخلبز ما يقتات به 

 جند الشيطان.

ويف بلدهتم رجل يدعي الوالية، يسمى: تاج، يتربكون به، ويرجون منه العون 

ولديه،  -بزعمهم  -واإلفراج، وكانوا يأتون إليه، ويرغبون فيام عنده من املدد 

فتخافه احلكام والظلمة، ويزعمون أن له ترصفا، وفتكا بمن عصاه وملحمة، مع 

تي تدل عىل انحالله عن أحكام امللة أهنم حيكون عنه احلكايات القبيحة الشنيعة، ال

والرشيعة. وهكذا سائر بالد نجد، عىل ما وصفنا من اإلعراض عن دين اهلل، 

 واجلحد ألحكام الرشيعة والرد.
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ومن العجب أن هذه االعتقادات الباطلة، واملذاهب الضالة، والعوائد 

رمني اجلائرة، والطرائق اخلارسة قد فشت وظهرت، وعمت وطمت، حتى بالد احل

الرشيفني! فمن ذلك: ما يفعل عند قرب حمجوب، وقبة أيب طالب، فيأتون قربه 

بالشامعات والعالمات لالستغاثة عند نزول املصائب، وحلول النواكب، وكانوا له 

يف غاية التعظيم، وال ما جيب عند البيت الكريم! فلو دخل سارق أو غاصب أو 

يرون له من وجوب التعظيم واالحرتام ظامل قرب أحدمها، مل يتعرض له أحد، ملا 

 واملكارم.

ومن ذلك: ما يفعل عند قرب ميمونة أم املؤمنني ريض اهلل عنها، يف رسف، 

وكذلك عند قرب: خدجية، ريض اهلل عنها، يفعل عند قربها، ما ال يسوغ السكوت 

عليه، من مسلم يرجو اهلل والدار اآلخرة، فضال عن كونه من املكاسب الدينية 

اخرة، وفيه: من اختالط النساء بالرجال، وفعل الفواحش واملنكرات وسوء الف

األفعال، ما ال يقره أهل اإليامن والكامل وكذلك سائر القبور املعظمة املرشفة، يف 

 بلد اهلل احلرام: مكة املرشفة.

ويف الطائف، قرب ابن عباس، ريض اهلل عنهام، يفعل عنده من األمور الرشكية 

نها نفوس املوحدين، وتنكرها قلوب عباد اهلل املخلصني، وتردها التي تشمئز م

نية وما ثبت من النصوص عن سيد املرسلني، منها: وقوف السائل عند  اآليات القرآ

القرب، مترضعا مستغيثا، وإبداء الفاقة إىل معبودهم مستكينا مستعينا، ورصف 

 حتت ذاك املشهد والبنية. خالص املحبة التي هي حمبة العبودية، والنذر، والذبح ملن

وأكثر سوقتهم وعامتهم يلهجون باألسواق: اليوم عىل اهلل وعليك يا ابن 

عباس، فيستمدون منه الرزق والغوث، وكشف الرض والبأس. وذكر حممد بن 

احلسني النعيمي الزبيدي، رمحه اهلل: أن رجال رأى ما يفعل أهل الطائف، من 
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هل الطائف ال يعرفون اهلل، إنام يعرفون ابن الشعب الرشكية والوظائف، فقال: أ

بعض من يرتشح للعلم: معرفتهم البن عباس كافية، ألنه يعرف  عباس، فقال له

 اهلل.

فانظر إىل هذا الرشك الوخيم، والغلو الذميم، املجانب للرصاط املستقيم، 

اِع إَِذا  َوإَِذا َسأَلََك ِعبَادِي َعنِّي فَإيِنِّ َقِريٌب ▬ووازن بينه وبني قوله:  أ ِجيب  َدْعَوَة الدَّ

و َمَع ▬وقوله جل ذكره:  [186]سورة البقرة آية: اآلية  ♂َدَعانِ   َفال تَْدع 
ِ
َّ
ِ
َوأَنَّ امْلََساِجَد َّلل

 
ِ
اليهود والنصارى، باختاذهم  ملسو هيلع هللا ىلص. وقد لعن رسول اهلل [18]سورة اجلن آية:  ♂ أََحدا  اَّللَّ

فكيف بمن عبد الصاحلني، ودعاهم مع اهلل؟ قبور أنبيائهم مساجد، يعبد اهلل فيها، 

 والنصوص يف ذلك ال ختفى عىل أهل العلم.

كذلك ما يفعل باملدينة املرشفة عىل ساكنها أفضل الصالة والسالم، هو من 

هذا القبيل، بالبعد عن منهاج الرشيعة والسبيل. ويف بندر جدة ما قد بلغ من 

ء، وضعه هلم بعض الشياطني، الضالل حده، وهو القرب الذي يزعمون أنه قرب  حوا

وأكثروا يف شأنه اإلفك املبني، وجعلوا له السدنة واخلدام، وبالغوا يف خمالفة ما جاء 

به حممد عليه أفضل الصالة والسالم، من النهي عن تعظيم القبور، والفتنة بمن فيها 

 من الصاحلني والكرام.

خوفه ورجائه; وقد وكذلك مشهد العلوي، بالغوا يف تعظيمه وتوقريه، و

 جرى لبعض التجار أنه انكرس بامل عظيم ألهل اهلند وغريهم، وذلك يف سنة عرش

ومائتني وألف، فهرب إىل مشهد العلوي مستجريا، والئذا به، مستغيثا، فرتكه 

أرباب األموالومل يتجارس أحد من الرؤساء، واحلكام، عىل هتك ذاك املشهد 

وفني، واتفقوا عىل تنجيمه يف مدة سنني، فنعوذ واملقام، واجتمع طائفة من املعر

 باهلل من تالعب الفجرة، والشياطني.
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وأما بالد مرص وصعيدها، وفيومها وأعامله، فقد مجعت من األمور الرشكية 

والعبادات الوثنية والدعاوى الفرعونية ما ال يتسع له كتاب، وال يدنو له خطاب، 

من املعتقدين املعبودين، فقد جاوزوا هبم ما  ال سيام عند مشهد أمحد البدوي وأمثاله

ادعته اجلاهلية آلهلتهم. ومجهورهم يرى من تدبري الربوبية، والترصيف يف الكون 

 باملشيئة، والقدرة العامة ما مل ينقل مثله عن أحد من الفراعنة والنامردة.

وبعضهم يقول: يترصف يف الكون سبعة، وبعضهم يقول: أربعة وبعضهم 

ب يرجعون إليه. وكثري منهم يرى األمر شورى بني عدد ينتسبون إليه; يقول: قط

ِهِهْم إِْن ▬فتعاىل اهلل عام يقول الظاملون علوا كبريا:  ج  ِمْن أَْفَوا ْت َكلَِمة  خَتْر  َ َكرب 

ول وَن إاِلَّ َكِذبا    . [5]سورة الكهف آية:  ♂َيق 

، واملفاسد، ما ال وقد استباحوا عند تلك املشاهد من املنكرات، والفواحش

 يمكن حرصه، وال يستطاع وصفه، واعتمدوا يف ذلك من احلكايات واخلرافات

واجلهاالت، ما ال يصدر عمن له أدنى مسكة أو حظ من املعقوالت، فضال عن 

 النصوص الرشعيات.

كذلك ما يفعل يف بلدان اليمن، جار عىل تلك الطريق والسنن، ففي صنعاء، 

من تلك البالد ما يتنَزه العاقل عن ذكره ووصفه، وال يمكن وبرع، واملخا، وغريها 

الوقوف عىل غايته وكشفه، ناهيك بقوم استخفهم الشيطان، وعدلوا عن عبادة 

ئم، وال  الرمحن إىل عبادة القبور والشيطان. فسبحان من ال يعجل بالعقوبة عىل اجلرا

 هيمل احلقوق واملظامل.

ا تستك عن ذكره املسامع، يقول ويف حرضموت، والشحر، وعدن ويافع، م

 قائلهم: يشء هلل يا عيدروس! يشء هلل يا حميي النفوس!

ويف أرض نجران من تالعب الشيطان، وخلع ربقة اإليامن، ما ال خيفى عىل 
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أهل العلم هبذا الشأن. كذلك رئيسهم، املسمى بالسيد، لقد أتوا من طاعته، 

 أفىض هبم إىل مفارقة امللة واإلسالم، وتعظيمه، وتقديمه، وتصديره، والغلو فيه، بام

ْهبَاهَن ْم أَْرَبابا  ِمْن د وِن ▬واالنحياز إىل عبادة األوثان واألصنام:  ْم َور  وا أَْحبَاَره  َذ  اختَّ

 َوامْلَِسيَح اْبنَ 
ِ
وا إاِلَّ  اَّللَّ بْحَ  َمْرَيَم َوَما أ ِمر  َو س  وا  اهِلَ  َواِحدا  ال إهَِلَ إاِلَّ ه  انَه  َعامَّ لِيَْعب د 

ك ونَ   . [31]سورة التوبة آية:  ♂ي رْشِ

تلك املشاهد والنصب  وكذلك حلب ودمشق وسائر بالد الشام، فيها من

واألعالم، ما ال جيامع عليه أهل اإليامن واإلسالم، من أتباع سيد األنام. وهي 

 ية.تقارب ما ذكرنا، من الكفريات املرصية، والتلطخ بتلك األحوال الوثنية الرشك

وكذلك املوصل، وبالد األكراد، ظهر فيها من أصناف الرشك والفجور 

والفساد. ويف العراق من ذلك بحره املحيط بسائر اخللجان، وعندهم املشهد 

، وأعادوا به املجوسية،  احلسيني، قد اختذه الرافضة وثنا، بل ربا مدبرا وخالقا ميرسا

 أهل اجلاهلية.وأحيوا به معاهد الالت والعزى، وما كان عليه 

وكذلك مشهد العباس، ومشهد: عيل، ومشهد أيب حنيفة، ومعروف الكرخي، 

والشيخ عبد القادر، فإهنم قد افتتنوا هبذه املشاهد، رافضتهم وسنيتهم، وعدلوا عن 

أسنى املطالب واملقاصد، ومل يعرفوا ما وجب عليهم من حق اهلل الفرد الصمد 

 الواحد.

مصار، وأعظمهم نفورا عن احلق، واستكبارا. وباجلملة: فهم رش تلك األ

والرافضة يصلون لتلك املشاهد، ويركعون ويسجدون ملن يف تلك املعاهد، وقد 

رصفوا من األموال والنذور، لسكان تلك األجداث والقبور، ما ال يرصف عرش 

 معشاره للملك العيل الغفور.

هلل تعاىل وتقدس حجة  ويزعمون: أن زيارهتم لعيل وأمثاله، أفضل من سبعني
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يف جمده وجالله، وآلهلتهم من التعظيم والتوقري واخلشية واالحرتام، ما ليس معه 

 .«من تعظيم اهلل، وتوقريه وخشيته وخوفه، يشء لإلهل احلق، وامللك العالم

[1/378-386].  

 « وهكذا جتد من فيه شبه من هؤالء من بعض الوجوه، إذا رأى من يدعو

الص الدين له، وأن ال يعبد اإلنسان إال اهلل، وال يتوكل إال إىل توحيد اهلل وإخ

عليه، استهزأ بذلك، ملا عنده من الرشك. وكثري من هؤالء خيربون املساجد، 

ويعمرون املشاهد، فتجد املسجد الذي يبنى للصلوات اخلمس معطال، خمربا، ليس 

امليت  بنى عىلله كسوة إال من الناس، وكأنه خان من اخلانات، واملشهد الذي ي

فعليه الستور، وزينة الذهب والفضة والرخام والنذور تغدو إليه وتروح. فهل هذا 

إال من استخفافهم باهلل وآياته، ورسوله؟! وتعظيمهم للرشك؟! فإهنم يعتقدون أن 

دعاءهم للميت الذي بني له املشهد، واالستغاثة به أنفع هلم من دعاء اهلل 

ذي بني هلل عز وجل! ففضلوا البيت الذي بني لدعاء واالستغاثة به يف البيت ال

املخلوق، عىل البيت الذي بني لدعاء اخلالق؛ وإذا كان هلذا وقف، وهلذا وقف، كان 

وقف الرشك أعظم عندهم، مضاهاة ملرشكي العرب الذين ذكر اهلل حاهلم يف قوله: 

َّا َذَرأَ ِمَن احْلَْرِث َواألَنَْعامِ ▬  مِم
ِ
َّ
ِ
كانوا  [136]سورة األنعام آية: اآلية  ♂نَِصيبا   َوَجَعل وا َّلل

جيعلون له زرعا وماشية، وآلهلتهم زرعا وماشية، فإذا أصيب نصيب آلهتهم، 

: اهلل غني وآلهتنا فقرية، فيفضلون ما  أخذوا من نصيب اهلل فوضعوه فيه، وقالوا

ي تبذل جيعل لغري اهلل عىل ما جيعل هلل. وهكذا حال أهل الوقوف، والنذور، الت

عندهم للمشاهد أعظم مما يبذل عندهم للمساجد، ولعامر املساجد واجلهاد يف 

 سبيل اهلل.

وهؤالء إذا قصد أحدهم القرب الذي يعظمه، بكى عنده وخضع، ويدعو 

ويترضع، وحيصل له من الرقة، والتواضع، والعبودية، وحضور القلب، ما ال 
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ءة القرآن. فهل هذا حيصل له مثله يف الصلوات اخلمس، واجلمعة، وق يام الليل، وقرا

األمر إال حال املرشكني املبتدعني؟ ال املوحدين املخلصني، املتبعني لكتاب اهلل، 

 .ملسو هيلع هللا ىلصوسنة رسوله 

ومثل هذا أنه إذا سمع أحدهم األبيات، حيصل له من اخلضوع واخلشوع 

عني والبكاء، ما ال حيصل له مثله عند سامع آيات اهلل، فيخشع عند سامع املبتد

املرشكني، وال خيشع عند سامع املتقني املخلصني؛ بل إذا سمعوا آيات اهلل 

 ▬استثقلوها، وكرهوها، واستهزؤوا هبا، فيحصل هلم أعظم نصيب من قوله: 
ِ
أَبِاَّللَّ

نْت ْم َتْستَْهِزئ ونَ  ولِِه ك  . إذا سمعوا القرآن: سمعوه  [65]سورة التوبة آية:  ♂َوآَياتِِه َوَرس 

ية، وألسن الغية، كأهنم صم عمي، وإذا سمعوا األبيات، حرضت بقلوب اله

 قلوهبم، وسكتت ألسنتهم، وسكنت حركاهتم، حتى ال يرشب العطشان منهم ماء.

: نحن يف يشء أفضل  ومن هؤالء من إذا كانوا يف سامعهم، فأذن املؤذن، قالوا

 صالة رصنا إىل الباب.مما دعانا إليه. ومنهم من يقول: كنا يف احلرضة، فإذا قمنا إىل ال

وقد سألني بعضهم، عمن قال ذلك من هؤالء الشيوخ الضالل؟ فقلت: 

صدق، كان يف حرضة الشيطان، فصار عىل باب اهلل، فإن البدع والضالل، فيها من 

 حضور الشيطان، ما قد فصل يف غري هذا املوضع.

من دعاء  والذين جعلوا دعاء املوتى، من األنبياء، واألئمة، والشيوخ، أفضل

 اهلل، أنواع متعددة منهم من تقدم، ومنهم من حيكي أنواعا من احلكايات، كحكاية:

أن رجال حمبوسا يف بالد العدو دعا اهلل، فلم خيرجه، ودعا بعض املشايخ 

املوتى، فجاءه، فأخرجه إىل بالد اإلسالم ; وحكاية: أن بعض الشيوخ، قال ملريده: 

ربي، وآخر قال: فتوسل يب، وآخر قال: قرب فالن، إذا كانت لك حاجة، فتعال إىل ق

 هو الرتياق املجرب.
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فهؤالء وأشباههم يرجحون هذه األدعية الرشكية عىل أدعية املخلصني هلل، 

مضاهاة للمرشكني. وهؤالء تتمثل لكثري منهم صورة شيخه الذي يدعوه، فيظنه 

ه.  إياه، أو ملكا عىل صورته، وإنام هو شيطان أغوا

من إذا نزل به شدة، ال يدعو إال شيخه، وال يذكر إال اسمه، قد  ومن هؤالء

 يلهج به، كام يلهج الصبي بذكر أمه، فيتعرس أحدهم، فيقول: يا فالن.

ْم آبَاَءك ْم ▬وقد قال اهلل للموحدين:  َ َكِذْكِرك  وا اَّللَّ ْم فَاْذك ر  َفِإَذا قََضيْت ْم َمنَاِسَكك 

 . [200قرة آية: ]سورة الب ♂أَْو أََشدَّ ذِْكرا  

ومن هؤالء من حيلف باهلل ويكذب، وحيلف بشيخه وإمامه فيصدق، فيكون 

شيخه عنده أعظم يف صدره من اهلل. فإذا كان دعاء املوتى، مثل األنبياء، 

والصاحلني، يتضمن هذا االستهزاء باهلل، وآياته، ورسوله، فأي الفريقني أحق 

ء بآيات اهلل، ورسوله؟ من كان  يأمر بدعاء املوتى، واالستغاثة هبم، مع ما باالستهزا

 يرتتب عىل ذلك من االستهزاء باهلل، وآياته، ورسوله؟ أو من كان يأمر بدعاء اهلل

وحده، ال رشيك له، كام أمرت رسله، ويوجب طاعة الرسول، ومتابعته، يف كل ما 

لرسول جاء به؟ وأيضا فإن هؤالء املوحدين، من أعظم الناس إجيابا لرعاية جانب ا

تصديقا له فيام أخرب، وطاعة له فيام أمر، واعتناء بمعرفة ما بعث به، والتمييز  ملسو هيلع هللا ىلص

بني ما روي عنه، من الصحيح والضعيف، والصدق والكذب، واتباع ذلك، دون 

ْم َوال َتتَّبِع وا ِمْن د ونِِه أَوْ ▬ما خالفه، عمال بقوله:  ْم ِمْن َربِّك  لِيَاَء اتَّبِع وا َما أ نِْزَل إَِليْك 

ونَ  ر  [ . وأما هؤالء: الضالل، أشباه املرشكني 3]سورة األعراف آية:  ♂َقلِيال  َما َتَذكَّ

والنصارى، فعمدهتم: إما أحاديث ضعيفة، أو موضوعة، أو منقوالت عمن ال 

حيتج بقوهلم، إما أن تكون كذبا عليه، وإما أن تكون غلطا منه، إذ هي نقل غري 

، وإن اعتصموا بيشء مما ثبت عن الرسول، حرفوا مصدق، عن قائل غري معصوم
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 .«الكلم عن مواضعه، ومتسكوا بمتشاهبه، وتركوا حمكمه، كام فعل النصارى

[1/412-413]. 

 « اإلسالم مجهور أهل البسيطة؛ ويف كل مرص من وأطبق عىل ترك

ما  األمصار، وبلد من البلدان، وجهة من اجلهات، من اآلهلة واألنداد لرب العاملني،

ال حيصيه إال اهلل، عىل اختالف معبوداهتم، وتباين اعتقاداهتم: فمنهم من يعبد 

الكواكب، وخياطبها باحلوائج، ويبخر هلا التبخريات، ويرى أهنا تفيض عليه، أو 

 عىل العامل، وتقيض هلم احلاجات، وتدفع عنهم البليات.

وقع يف عبادة ومنهم من ال يرى ذلك، ويكفر أهله، ويتربأ منهم، لكنه قد 

األنبياء، والصاحلني؛ فاعتقد أنه يستغاث هبم يف الشدائد وامللامت، وأهنم هم 

الواسطة يف إجابة الدعوات، وتفريج الكربات، فرتاه يرصف وجهه إليهم، ويسوي 

بينهم وبني اهلل يف احلب والتعظيم، والتوكل واالعتامد، والدعاء واالستغاثة، وغري 

ع العبادات . وهذا هو: دين جاهلية العرب األميني، كام أن األول هو ذلك من أنوا

 .[1/456] .«دين الصابئة الكنعانيني

 « ،ذلك الرشك ويعتقدون يثبتون ما نفته ال إهل إال اهلل من الرشك يف العبادة

 .[2/245].«، وينكرون ما دلت عليه من اإلخالص، ويشتمون أهلهدينا

 «محر، ومع ذلك فليس له جميب وال فاملوحد بينهم أعز من الكربيت األ

، ورمي بقوس رايات اخلالفراع، وال قابل ملا يقول وال داع. وقد نصبت له 

العداوة واالعتساف، ونظرت إليه شزر العيون، وأتاه األذى من كل منافق مفتون، 

ه من  واستحكمت له الغربة، وأفالذ كبده تقطعت مما جرى يف دين اإلسالم وعرا

ره؛ ومع هذا االنثالم واالن فصام، والباطل قد اضطرمت ناره، وتطاير يف اآلفاق رشا

كله، فهو عىل الدين احلنيفي مستقيم، وبحجج اهلل وبراهينه مقيم، فباهلل، قل يل: 
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هل يصدر هذا إال عن يقني صدق راسخ يف اجلنان، وكامل توحيد وصرب وإيامن، 

 .[8/92]. «وتسليم ملا قدره الرمحن ورىض

 «ألمر إىل فعل أنواع املنكرات، من بذل الفروج ثالثة أيام من كل وقد آل ا

البدوي، ومشهده الذي يف طنطا؛ وقد حدثني بذلك شفاها ، من يف مولد أمحد سنة، 

ذلك، خيرجن إليه الغواين، جاعلني ذلك يف صحائفه، ولينالوا من بركته،  شاهد

سة، ومشهد احلسني؛ هذا وأهنم حمسوبون عليه، زيادة عىل فعلهم عند قرب الست نفي

والعلامء حارضون، والعباد شاهدون، واملردان مع الفجار املدعني الوالية 

واملتزينني هبا جمتمعون، ويف فراش واحد بال حائل ليال  ينامون، ويف النهار معهم 

خمتلون، ويدعون أهنم هلم يربون. والعلامء واحلالة هذه ال ينكرون، والعباد هلل ال 

أهنم متمكنون من العبادة، وألجلها يعظمون، ويعزرون ويوقرون، يغارون، مع 

وليس أحد من الكفار هلم عن فعل العباد مانعا ، وال عن إظهارها جهارا  دافعا ، 

لكنهم هلذه األفعال ال ينكرون، وال احلق يقولون، بل كال الفريقني يصنفون الكتب 

با ، وال سد يدة، بل هي عن احلق يف ذلك، ويعتذرون عنه بأجوبة ليست صوا

 .[466-8/465].«بعيدة

 « وقد كان أهل نجد، قبل هذه الدعوة اإلسالمية، التي من اهلل هبا عىل يد

عظيم من التفرق شيخ اإلسالم، حممد بن عبد الوهاب، رمحه اهلل تعاىل، يف رش 

واالختالف، والفتن العريضة، من الرشك باهلل فام دونه، من سفك الدماء، وأخذ 

وال بغري حق، وإخافة السبل، وليس هلم إمامة جيتمعون عليها، وال عقيدة األم

صحيحة يعولون عليها، بل هم يف أمر مريج، حتى أزال اهلل ذلك بدعوة هذا 

 الشيخ، رمحه اهلل تعاىل.

فإنه قام هبذه الدعوة أتم القيام، ووازره عىل ذلك، ونرصه اإلمام حممد بن 
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م اهلل عن اإلسالم واملسلمني خريا، فبسببهم سعود، وأوالده وإخوانه، فجزاه

دخل الناس يف دين اهلل أفواجا، ونفذت الدعوة اإلسالمية، وشملت كافة أهل 

 نجد، البادية واحلارضة، وقام علم اجلهاد، وانقمع أهل الغي والفساد.

ثم ملا وقع اخللل من كثري من الناس، من عدم القيام بشكر هذه النعمة 

ا بوقوع التفرق واالختالف، وتسلط األعداء، والرجوع إىل كثري من ورعايتها، ابتلو

 .[9/108].«عوائدهم السالفة

 « منهم أكثر ينكر البعث ومعلوم: أن أهل أرضنا، وأرض احلجاز، الذي

ممن يقر به، والذي يعرف الدين أقل ممن ال يعرفه، والذي يضيع الصالة أكثر من 

 .[10/43].«كاة أكثر ممن يؤدهياالذي حيافظ عليها، والذي يمنع الز

 « عىل الناس  (سقوة)الذي معه احليات، ويبيع  (اهلتيمي)وتذكرون أمر

البدو احلرض، يسقيهم من ريقه، ويأخذ عليهم العهد، ويدعي أن من سقاه من ريقه 

 .[10/349].«ال تلدغه احلية

 «إهله  وقد شاهدنا هذا نحن وغرينا منهم جهرة، وترى أحدهم قد اختذ ذكر

ومعبوده من دون اهلل، عىل لسانه َدْيَدن ا له، إن قام وإن قعد، وإن عثر وإن استوحش; 

فذكر إهله ومعبوده من دون اهلل، هو الغالب عىل قلبه ولسانه، وهو ال ينكر ذلك، 

 .[10/522] «..ويزعم: أنه باب حاجته إىل اهلل، وشفيعه عنده ووسيلته إليه

 ودعوته ووجوب شكرها مامالنعمة التي حصلت باإلتذكر 

مما ي نصح به املتكلِّم عن الدرر السنية وأئمتها أن يتذكر النعمة التي حصلت 

ه اهلل عىل أيدهيم، تلك النعمة التي ال تزال  باإلمام ودعوته، ومدى اخلري الذي أجرا

ترفل فيها الديار النجدية إىل اليوم، بل تلك النعمة التي غريت وجه األرض، 
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 د وأهله، وأذلت راية الرشك وأهله.ة التوحيورفعت راي

تأمل املنصف، وتفكر فيه تفكر العاقل، سيحفظ هلذه  تأمل هذا املقام ومن

ر أنه وجد يف كالمهم ما ي نتقد،  الدعوة مكانتها، ويدعو بظهر الغيب ألئمتها، ولو ق دِّ

هم، ال بأن سيشري إليه ويصححه بام يليق بمقام العلم، وبام حيفظ ألهل العلم مكانت

حيمل معاول اهلدم ويظن أنه يستطيع بمقالٍة عرجاء ، أو كلمٍة مقعدٍة أن هيدم شيئ ا هو 

 بني أوله وآخره كعود من القش يؤتى به القتالع جبل من أصوله..

وقد انتقيت هنا بعض نصائح أئمة الدعوة يف الدرر السنية بتذكر نعمة اهلل 

 وشكرها:

 «ق ْل ▬النعمة، وتوفوها حقها، قال اهلل تعاىل: أن تشكروا هذه  فحقيق بكم

َو َخرْيٌ مِمَّا جَيَْمع ونَ  وا ه   َوبَِرمْحَتِِه َفبَِذلَِك َفْليَْفَرح 
ِ
 .[8/32] .«[58]سورة يونس آية:  ♂بَِفْضِل اَّللَّ

 « وقد عرفتم ما كان عليه أسالفكم من أهل اإلسالم، وما َمنَّ اهلل به

ه اهلل، إىل توحيد اهلل واإليامن به، وإخالص الدين له، عليكم، من دعوة شيخنا، رمح

والرباءة من أعدائه وجهادهم. وبربكة دعوته وبيانه، حصل لإلسالم من الظهور 

منذ قرون والنرص، وإعالء كلمة اهلل، ما مل حيصل مثله يف دياركم وأوطانكم 

بالنواجذ،  . فيجب شكر هذه النعمة، ورعايتها حق الرعاية، والعض عليهامتطاولة

وأن ال يستبدل بمواالة أعداء اهلل ورسله، واالنحياز إىل دولتهم، والرىض 

ْم َداَر ▬بطاعتهم، قال تعاىل:  ْفرا  َوأََحلُّوا قَْوَمه   ك 
ِ
ل وا نِْعَمَت اَّللَّ أََلْم َتَر إىَِل الَِّذيَن بَدَّ

رِ   . [28]سورة إبراهيم آية: اآلية  ♂اْلبََوا

ء، فاتقوا اهلل عباد اهلل ، واتقوا يوما  ت رجعون فيه إىل اهلل! ودعوا اللجاج واملرا

 .[8/326]. «ومتسكوا بام جاء عن اهلل وعن رسوله، من البينات واهلدى

 « ئفة ولطا -رمحه اهلل- لشيخنا شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهابصار
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والنرص، بحسب نصيبهم، وحظهم من متابعة  من أنصاره، من امللك والظهور

والتمسك بدينه، فقهروا مجهور العرب، من الشام إىل عامن، ومن احلرية  ملسو هيلع هللا ىلصيهم نب

إىل اليمن، وكلام كان أتباعهم وأنصارهم أقوى متسكا، كانوا أعز وأظهر، وربام نال 

منهم العدو، وحصل عليهم من املصائب، ما تقتضيه الذنوب واملخالفة، واخلروج 

 ذلك، أكثر وأعظم. عن متابعة نبيهم، وما يعفو اهلل عنه من

واملقصود: أن كل خري، ونرص وعز، ورسور، حصل، فهو بسبب متابعة 

وتقديم أمره يف الفروع واألصول; وقد مّن اهلل عليكم يف هذه  ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 

األوقات، بام مل يعطه سواكم يف غالب البالد واجلهات; من النعم الدينية والدنيوية، 

ق وا أَنْف َسك ْم ▬كركم، واشكروا نعمه يزدكم; و واألمن يف األوطان، فاذكروا اهلل يذ

ْم َنارا  َوق ود َها النَّاس  َواحْلَِجاَرة   يك 
بمعرفة اهلل، وحمبته،  [6]سورة التحريم آية:  ♂َوأَْهلِ

من  ملسو هيلع هللا ىلصوطاعته، وتعظيمه، وتعليم أصول الدين، وتعظيم ما جاء به الرسول 

مه، واملحافظة عىل توحيد  اهلل، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، األمر والنهي، والتزا

وصيام رمضان، وحج بيت اهلل احلرام، واجلهاد يف سبيله، واألمر باملعروف، 

والنهي عن املنكر، وترك الفواحش الباطنة والظاهرة، وسد الوسائل التي توقع يف 

 اآلثام والرشور. املحذور، وتفيض إىل ارتكاب

َ ▬وجيمع ذلك قوله تعاىل:  ْربَى  إِنَّ اَّللَّ  ذِي اْلق 
ِ
ر  بِاْلَعْدِل َواأِلْحَساِن َوإِيتَاء يَأْم 

ونَ  ر  ْم َتَذكَّ ْم َلَعلَّك   َوامْل نَْكِر َواْلبَْغِي يَِعظ ك 
ِ
واهلل  [90]سورة النحل آية:  ♂َوَينَْهى َعِن اْلَفْحَشاء

املسؤول أن يمّن علينا وعليكم، بسلوك سبيله، وأن جيعلنا ممن عرف اهلدى 

 .[466-1/465] .«بدليله

 « عفا اهلل عنه  -ومن عجيب ما اتفق ألهل هذه الدعوة أن حممد بن سعود

ملا وفقه اهلل لقبول هذا الدين ابتداء، مع ختلف األسباب، وعدم النارص، شمر يف  -



 242 

 

242 

 

 قواعد هامة جيب استصحابها االنتصار للدرر السنية 

بة  نرصته، ومل يبال بمن خالفه من قريب أو بعيد، حتى إن بعض الناس ممن له قرا

ذي شمر إليه، فلم يلتفت إىل عذل عاذل، وال لوم الئم، به، عذله عن هذا املقام ال

وال رأي مرتاب، بل جد يف نرصة هذا الدين، فملكه اهلل تعاىل كل من استوىل عليه 

 يف حياته من أهل القرى.

الدين، وجياهدون فيه  ثم بعد وفاته صار األمر يف ذريته، يسوسون الناس هبذا

، وعظمت صولتهم عىل الناس هبذا الدين، كام جاهدوا يف االبتداء، فزادت دولتهم

الذي ال إشكال فيه، وال التباس، فصار األمر يف ذريته ال ينازعهم فيه منازع، وال 

يدافعهم عنه مدافع؛ فأعطاهم اهلل القبول واملهابة، ومجع اهلل عليهم من أهل نجد 

 وغريهم، ممن ال يمكن اجتامعهم عىل إمام واحد، إال هبذا الدين.

آثار اإلسالم يف كثري من األقاليم النجدية وغريها، مما تقدم ذكره، وظهرت 

وأصلح اهلل هبم ما أفسدت تلك الدول، التي حاربتهم، ودافعتهم عن هذا الدين، 

 ليطفئوه، فأبى اهلل ذلك، وجعل هلم العز والظهور، كام تقدمت اإلشارة إىل ذلك.

أن يوفقهم ملا وفق له فنسأل اهلل أن يديم ذلك، وأن جيعلهم أئمة هدى، و

اخللفاء الراشدين، الذين هلم التقدم يف نرصة هذا الدين؛ وعلينا وعىل املسلمني أن 

ندعو ملن واله اهلل أمرنا من هذه الذرية، أن يرصف عنا وعنهم كل حمنة وبلية، 

وحييي اهلل هبم ما درس من الرشيعة املحمدية، ويصلح اهلل لنا وهلم القلوب، ويغفر 

 .[12/42].«م الذنوبلنا وهل
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 فهرس احملتويات

 5 ------------------------------------------------ املقدمة

 13 ------------------------------------- منهجي يف الكتاب:

 19 ----------------------------------------------- مدخل

 22 ----------------------------------- التعريف بالدرر السنية

 32 ------------------------------------------- تنبيهات:

 35 ------------ للمخالفني هلم ولعامة املسلمني نصائح عظيمة من أئمة الدرر السنية

 37 ------------------- ليس العلم بكثرة الكتب املقروءة وال بكثرة احلفظ

 37 ----------------- من أراد أن ينصب نفسه يف مقام الدعوة، فليتعلم أوال  

 38 ------------------------------- الدعاوى بال بينات: ال يشء!

 38 ------------- من أخذ العلم من أصله استقر ومن أخذه من تياره اضطرب

 39 -- الواجب عىل املنتسب للطلب، واملتزيي بزي أهل العلم، أعظم مما جيب عىل غريه

 39 ------------------- حرمة االفرتاء عىل املسلمني وتقويلهم ما مل يقولوا 

ء  40 ---------------------------------------- احذروا املرا

 40 ----------------------------- ال تبادر إىل إنكار ما ي شكل عليك

 40 ------------ ن يتسلط عليه األعداءمن أقامه اهلل مقام الدفاع عن احلق البد أ

 42 --------------------------------------- ال تغرت بالكثرة

 42 - قد يشتبه أمر الدعوة النجدية عىل طالب اإلنصاف بسبب كثرة أعدائها وادعاءاهتم

 43 ------------------------------- إذا وقعت زلة من رجل جليل

 43 ----------------------------------- القول قرش واملعنى ل ب

 43 -------------------------------- ال تقبل كالما  إال إذا حتققته
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 45 -------------------------------- كيفية معرفة احلق حال الفتن

 45 ------------------------------جناية اإلفتاء يف دين اهلل بغري علم

 45 ---------------------------------------------- باب

 47 -------------- وأئمة الدعوة يف أبواب التكفري منهج اإلمام حممد بن عبد الوهاب

 49 --------------------------------------------- ومضة

 51 --------------------------------------------- توطئة

 51 ----------------------- رعدم التكفري إال بام أمجع العلامء عىل أنه مكفِّ 

 55 ---------------------------------- ضوابط التكفري يف الدرر السنية

 57 ------------- باب يف أهم رشط من رشوط التكفري )من خالل الدرر السنية(

 63 ---------------- أهم موانع التكفري من خالل الدرر السنية )العذر باجلهل(

العذر باجلهل يتناول حتى من وقف عىل األدلة وحتررت لديه ما دام مل يكن هناك من 

 64 ------------------------ يناضل عن املسألة فلعله مل تتضح له احلجة

 65 ------------------------------- باب الفرق بني اجلاهل واملعاند

 65 ------------------------------------------- مانع اخلطأ

 65 ------------------------------------------ مانع الشبهة

 65 --------------------------- باب التكفري وعارض الشبهة والتأويل

 66 ------------------------------------------ مانع اإلكراه

 66 ------------------------------------------مانع التأويل

 67 ------------------------- باجلهلقواعد هامة يف باب قيام احلجة والعذر 

باب نصوص قد تشكل عىل رشط إقامة احلجة واملقصود إنام هو عدم اشرتاط فهم اهلداية 

 70 --------------------------------------------والتوفيق



 245 

 

245 

 

 فهرس احملتويات االنتصار للدرر السنية

د بذلك فيام كان معروفا من الدين بالرضورة ويف  باب قد يطلقون عدم العذر باجلهل ويرا

 72 ----------------------------- العلم واحلجة مكان قد انترش فيه

 74 ------------------------------------ هتمة التكفري بالعموم

 75 ------ باب ما معنى التكفري بالعموم الذي أنكر اإلمام وأئمة الدعوة نسبته إليهم

 75 ------------ قا  هل كان أئمة الدعوة يكفرون من مات عىل عقائد الرشك مطل

 76 ---------------- من صحت ديانته واشتهر صالحه وأخطأ يف هذا الباب

 77 ---------------------------- متفرقات وقواعد هامة يف أبواب التكفري

 79 ----- قاعدة التفريق بني تكفري النوع )عىل وجه العموم واإلطالق( وتكفري املعني

 83 -------------------------------------------- قاعدة

قد حيكم بأن أهل قرية كفار، وي راد: حكمهم حكم الكفار، وال حيكم بأن كل فرد منهم 

 83 ------------------------------------------ كافر بعينه

 85 ------- طناال يلزم من إطالق النفاق أو الكفر عىل أحد ظاهرا أن يكون كذلك با

 85 -------------- من الذين كفرهم إمام الدعوة؟ وهل يلزم من القتال تكفري؟

 88 ------------- باب رد قول من قال: إن من تكلم بالشهادتني ما جيوز تكفريه

ع يف العاصم لدمه، فيجب الكف عنه، فإن متم باب إذا قال الكافر: ال إهل إال اهلل، فقد رش

 90 ----------------------------- ذلك حتققت العصمة وإال بطلت

 91 ------------------------ التحذير من الغلو يف التكفري والتربؤ من الغالة

م باب التحذير من الكالم يف باب التكفري بغري علم والتحذير من إخراج رجل من اإلسال

بمجرد استحسان العقل وبيان أن ما تنازع العلامء يف التكفري به فاالحتياط التوقف وعدم 

 93 -------------------------------------------- اإلقدام

باب التربؤ ممن انتسب للدعوة وتوسع يف باب التكفري وكفر دون إقامة حجة أو كفر 

 95 --------------------------------------- بمطلق املواالة
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د هبا مسامها املطلق(فصل: )ب  98 عض األلفاظ الواردة يف الكتاب والسنة مثل الظلم قد يرا

نية(  103 ------------ فصل: )السنة واألحاديث النبوية هي املبينة لألحكام القرآ

ءة عىل إطال  111 ------- ق الكفرباب : لو قدرنا أن أحد املنتسبني للدعوة عنده جرا

 113 ------------------------------ قاعدة: ال يلزم من القتال تكفري

ء أحكام التكفري والقتال قاعدة يف التفريق بني من كان حتت والية اإلمام وغريهم يف إجرا

 ------------------------------------------------ 113 

 114 ----------- سالم، لكونه مل يدخل يف دائرتناباب: ومل نكفر أحدا دان بدين اإل

ئع  114 ----------------------- باب يف قتال الطوائف املمتنعة عن الرشا

 115 --------------------------------- باب حتريم دماء املسلمني

 116 --------------------------- هل أئمة الدعوة يكفرون أنفسهم؟!

 116 ---------------------- باب حرمة إخفار ذمة املسلم أو عهده للكافر

 117 ------------------------------ باب يف احلكم بغري ما أنزل اهلل

 119 ------------------------------ باب: أهل البدع هل يكفرون؟

 123 ------------------------- باب ضابط التكفري يف استحالل املحرم

ر َمن؟  125 ------------- اجلانب املسكوت عنه من تاريخ الدعوة عند أعدائها  َمن َكفَّ

ر َمن؟ ومن اعتدى عىل من؟ ومن قاتل من؟  127 ---------------- باب َمن َكفَّ

الة  141 ------------------------------------------- كتاب املوا

 143 ------------------- ضبط مسائل املحبة التي هي أصل املواالة باب يف

 144 --------------------- املواالة التي كان يكفر هبا الشيخ وأئمة الدعوة

 146 --------------------------- باب هل يكفر الشيخ بمطلق املواالة

 146 ---------------------- اوةباب فرق بني إظهار العداوة ووجود العد

 147 ----------------- باب توقري املرشكني عىل مراتب كثرية ختتلف أحكامها
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 147 -------------------- باب يف أن صور املواالة كثرية وأحكامها خمتلفة

 148 ----------------------------------- باب من واىل مقهورا

 149 --------------------------- ار التكفري بالذنوب وضالل اخلوارجإنك

 151 ------------------ باب : عدم التكفري بالذنوب ولو كانت من الكبائر

 154 --------------------------------- باب يف تضليل اخلوارج

 157 ------------  حكمهمالرشعيني وَمن يفعقيدة أئمة الدرر السنية يف والة األمور 

 159 ----------------- السمع والطاعة لوالة األمور املسلمني يف غري معصية

 164 باب السمع والطاعة يف املعروف واجبة حتى فيمن ارتكب العظائم من والة األمور

ور، من املعايص واملخالفات، التي ال توجب الكفر، واخلروج باب إذا وقع من والة األم

 166 ---------------------------------------- من اإلسالم

 167 --------------------- باب السمع والطاعة للحاكم املسلم املتغلب

 170 ------------------------------- باب اجلهاد مع كل بر وفاجر

 171 -----------------------------  األمرباب اجلهاد حتت راية ويل

 171 ------------------------- مناصحة األمري إنام تكون برفق وخفية

 172 --- باب احلكمة يف ترك منابزة احلكام، وبيان الطريقة الصحيحة يف اإلنكار عليهم

 174 األمر حتى ولو مل هيتم باحلدود والتعزيراتباب ليس لعامة الناس ان يفتاتوا عىل ويل 

 175 --------------------- باب العالقة املرجوة بني أهل الدين واألمراء

 176 ---------------------------------- باب يف اإلمام الغائب!

 177 ---------------------- كتاب: الدعوة إىل اهلل باحلكمة واملوعظة احلسنة

 179 ----------------------------------- باب الدعوة بحكمة

 179 --------------------- النهي عن الشدة وعدم احلكمة يف إنكار املنكر
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اإلنكار عىل إخوان اهلجر وغريهم غلوهم وتنطعهم، وغلو بعضهم يف التكفري، 

 183 ----------------------- عوة وطريقتهوانحرافهم عن عقيدة إمام الد

 189 --------------------------------- تنبيه: اإلخوان عىل أقسام

 190 ------------------------------------- أقسام إخوان اهلجر

 192 -------------------------- مناصحة األمري إنام تكون برفق وخفية

د اللني  وفقه إنكار املنكر واإلنكار عىل من انتسب  باب ال يلجأ إىل الغلظة إال إذا مل جي 

 192 --------------------------------- للشيخ وظهرت منه شدة

 195 ----------------------- األمر باللطف واللني يف الدعوة إىل التوحيد

ءة الدرر السنية وكتب أئمة الدعوةقواعد هامة جيب استصحاهبا   197 ---------- عند قرا

 199 ------------------------------------------- مدخل:

 199 ------ باب ال يستغنى بكتب أئمة الدعوة عن العلامء الذين يبينون ما أشكل منها

 قاعدة: أمهية معرفة واقع الدعوة النجدية الزماين واملكاين، ومعرفة املراحل التي مرت هبا،

 200 ---------------- ومعرفة أحوال خمالفيها بأصنافهم املختلفة معرفة متقنة

 202 ------------------ معرفة سبب التصنيف مما يعني عىل فهم كالم العلامء

باب أمهية التأمل يف مراحل دعوة اإلمام وأئمة الدعوة والتفريق بني مرحلة أوائل الدعوة 

 203 --------------------------------- لة الشيوع والذيوعومرح

 205 ------------------------------ باب تنوع أحوال خمالفي اإلمام

 205 --------------------------------- أصناف من خالف الدعوة

ا  206 ------ وجوب تصور حال من يتكلم عنه الشيخ أو أئمة الدعوة تصورا  صحيح 

 211 ------ صفات من حكم عليهم الشيخ بالردة واختلف معه غريه يف تكفري أعياهنم

 220 -------------------------------- باب أهل الردة كانوا صنفني

د هبا أن له احلكم ال احلقيقة  221 --------------- باب يف إطالق املسميات ويرا



 249 

 

249 

 

 فهرس احملتويات االنتصار للدرر السنية

 223 ------ باب هب أن غالة التكفري يسوقون نصوصا من الدرر السنية فكان ماذا؟

 225 ------ ال يلزم من إطالق النفاق أو الكفر عىل أحد ظاهرا  أن يكون كذلك باطنا  

 226 ---------------------- باب أن اإللزام كان عىل من هم حتت واليته

 239 ------------- تذكر النعمة التي حصلت باإلمام ودعوته ووجوب شكرها

 243 ------------------------------------ فهرس املحتويات

 


